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I. 	E. T. A. Hoffmann dualisztikus szemlélete  

1. Az iró Életében jelentkező visszásságok  

Ha L. T. A. Hoffmann életutját vizs,áljuk, azonnal  sze-

münkbe ötlik, hoLy életének. kúlönbző szakaszai,an a k5lső 

valósági, és az iró bels1 viláa között állandó feszöltség 

állt fenn, és Hoffmann  sokat szenvedett e kettőssó miatt. 
A családi élet kiegyensulyozatlansája kora gyer4.ekkorá-

t6l iányosta bélya6ét s  kis  Ernst ' heodor , ilheltn fejlődé-
séle. igét éves volt, apikor 1779-baln szl]ei elváltak. A kis-

fiu anyjával ez anyai na.Lysny a kőnigsbergi házába költözik, 
e héz komor hangulata tehette visszahuz6dóvá, zárkózottá. 

.":cesanyja a rossz házasság okozta gyötrődésekben teljesen 

tönkrement, testileg és szellemileg e€yar :Int .egtört, fia 

nevelését ezért bátyjára, Otto  hilhelL Doerferre bizta. A 

nagybácsi élete az el(irások pontos betartásán alapult, a 

szükséges kikapcsolódást a miivészet jelentette számára. Ez 

a kinos €ondossággal kialakitott életrend az ifju Hoffmann-

ban Ellenállást v1ltott ki, ezt azonban titkolnia kellett. 

Ellenszenve az ilyen életfelfogással sze,..öen meL1 aradt e€ész 
életen át. A családb= a Hoffmann által 0-r eh-Onel-nek ne-

vezett nagybácsi dresszurá. a elöl a megérte Johanna Sophie-

hoz menekült. !z a korán elhunyt nagynéni, aki lanton ját- 

szott ós 	énekelt, ébresztette fel benne először sze- 

retetét a zene iránt. A komor családi 	kört kéi,<°,bb valame- 



lyest Theodor Hippel baráts_<< 3 ellensulyozta. Barátját ra-

jongásig szerette, araikor Hippel 1797-ben történt eljegyzé-

se után kapcsolatuk mezlazult, hosszabb időre elhidegültek 

egymástól, Hoffmann egyre kinzóbb magánya el"1 az álmodozás-

ba és a uiüvészetekbe menekült. 
övészi hajlamai ellenére - a család kivánsás;ára - jo-

got  tanult, és hosszabb—rövidebb meg.szakitésokkal élete vé-

géig jogi pályán müködött, hivatalnokoskodott. Bármennyire 

száraznak, unalmasnak tartotta is hivatali munkáját, rend-

kivül lelkiismeretes hivatalno volt, s munkáján nem lát-

szott ellenszenve az ilyen tevékenység iránt. liL művész-én-

je a végtelen szabadsú , ot áhitotta, addigi, hivatalnok-énje a 

szükséges korlátok közé szoritotta, az élénk fantázia és a 

tiszta rendszerező értelem együttes megléte x mcsak egyéni-

séét,  de  művészi munkáját is meghatározták. 

A környezetével történő sorozatos összeütközések, az 

anyagi gondok a kizárólag müvészetnek szentelt évek,;en, a 

süvészetek iránt érzéketlen krnyezet elszenvedése, a nem 

éppen sikeres házasság - mindezek  fokozták E.  T.  A.  Hoffmann-

bar  a feszültséget, amely művész-egyénisé e és a külső vi- 
1é  között  fennállt. Ezenkivül elégedetlen volt önmagával, 

hiszen elsősorban zenei tehetséget érzett matában, de zenei 

tevékenysége nem hozta meg a kivánt sikert, írói tehetsé. e 

viszont - amit sokkal kevesebbre értékelt - ieltiinést és 

hirnevet szerzett neki. 

Bármennyire fontos is volt Hoffmann számara a barátság, 

- elsősorban Hirrel barátsága - életét legdöntőbben a fia- 



tal seaetanitvdny, Julia Lars ir`znti szerelme befolyéeolta. 

a szerelem is, akár Dora Hatt esetében, kősős zenei élmény-
nyel indult. A fiatal lánynak szép hang ja 6s jf zwlei érzék© 
volt. A hars:incöt esLtendós Hoffmann Juliiban VAts u.ep.teste- 
stllni n,''i eszr snyképét, és szenvedélyes szerelemre gyulladt 
iránta. tJp•ianakkor érezte a  helyzet képtelenségét, kUsdött 
érzelmei ellen, igyekezett JuliKt csun c:.uza:ijánek tekin- teni. Érzelmei egyik végletb!'1 a w_.sixb3 csaptak. A szerelem 
leggyőtrSbb szakasza a:ckor kőv _ zett be, amikor a lŰny a 

oesdap, de szellemilek; és 	 lez1116tt Georp 
pel ienyasszonya lett. Hoffanr, sz i..'r a az volt a lep szr- 

nyUbb, ho,.y Julia, a számára ol .v'rhetatlen, tiszta n', fogy 

ilyen értéktelen ember prédája lett. Lelki  e,_ Y, ensui ,ya ek-
kor állt helyre, amikor Baabergnt, e szer- ele szinnelyét, 
elha, yta. ktsv+iazetdben tilesJr tér vis^za Julin --1ak ja,aki 
a A®óbbiekben szdmdra kis=;rólsg a tiszta mf'véez-szerelem 
tár yévé vn t. 

iraeladi ellentdondisos*,a, h9nvulatai sz6ls6séeesé- 
Le, a feastlltsép a valóság és celsd énje 	gyakran az 
év;let küesőbáre juttatta. Gyakran hallucin .lt,vistlái vol-
tak, 85t asemélyieéb'riasadéeoe élményben is volt résse. 1IC9. 

november b-Aa igy it oral nepló en: 

":zonc?erberer Un fall auf del. Ball... Ich denke air eein 
Ich durch ein Verviel fal tigungegl ne - alle  Geet+útNa, die 
each uc. u.ich heruu: have en, eind Ichg und  /eh Were itch 

Ober ibr l un und Laese; „ " /1/ 	 . 

Ioffu.arn sz1.e6e4es fantóziájt ma, a is hisztérikus 

any jitF1 eredeztette. c.yermelckorytól kezdve beteges volt, 

1.% 



gyakran beteEeőett geo "ideglzban". ltaláb2n ideles tulér-

zékeriység, jellegezte. 1..indehhez még rendszeres, tulzott mér-

tékü alkoholfogyasztás jÚrult. 

Hoffmann a lelki bete gi séget, a belsr" kriziseket miivésze-

te se`itséével próbálta legyőzni, igy siker ölt egyensulyát 

megtartania. 



AL.  A dualisztikus  szellet  jelentkezése irodal:} í 
szinten 

E.T.A. Hoffmann irói pályafutásit elér késen, 1903—bari 

a "hitter Gluck" cimii rövid elbeszélésével kezdte,  itár ez az 

első ail is tartalLaz olyan i otivui okat, aLJelyek a későbbi 

Hoffmann— milveker. végigvonulnak. 

Az elbeszélés hose egy nagytehetségq zenész, aki magit 

1909—ben az 1737—ben elhunyt Gluck Leneszerz'ne nevezi. 

-Hoffmann—kutatás ezt az alakot különbözőképpen értelmezi. 

4. Bergengruen például i ,y it az elbeszólésról: 

"Er /Hoffmann/ schildert die Begegnung mit einem wahn-

sinnigen kusiker, der sich bis zur Identitdt in Glucks 

Schöpfungswelt eingelebt hat und alien Verstdndig,gebliebenen 

is tiefen Erfassen der &usik voraus ist."/ 2/ 

J. .olff,/ 3/ ü. iaipperdey,/4/ H.A. Korff,/5/ A. Schöne/6/ 

szintén őrültnek tekintik az elbeszélés központi alak j;t. 

Hans i. yer ezzel szeriben azt állit ja, hogy a mUvész azo-

nos Gluck—kal: 

"So vor dem Klavier sitzen, so spieler kanyi nur Gluc.. selbst! 

DAs A underbcre L icnelr. und die Vorstellunf. am Schluss scheinen 
+rahrbeit suszuss en. Der Satz ist bei Hoffmann hervorF_.e.ioben: 

"Ich bin der Litter Gluck!" ills Gluck konnte er von it.ozarts 

Oper als der des jun;:en Freundes srrechen. ;as r.oi monist 

durfte er den selbstgeschaffer4eri Text erg ezen und ui for ;.. en."/7/ 

Hasonló  véleményen van . (loor/8f és G. alinL;er/9/  is, 



akik a hőst Gluck szellemének /Revenant/ tekintik, amelyet 

Gloor azonosit a Lester életművével. 

Az elbeszélés alapján nem mondhatjuk ki egyértelleen sem  
azt, homy Gluckr'1, sem azt, ho}.y  egy őrUltről van szó, mind-

két felfogás egyoldalu. 

A továbbiakban néhány olya" momentumra szeretnék  rámutat-

ni, e,.elyek kétségbe vonják H. b 4 ayer állitás^nak helyességét.  

kár  a  ciw és az alcim között is fesz>>ltsé van: "Ritter  

Gluck"— "Esne Erinnerung ais dem Jahre 1809". i hires zene-

szerző ugyanis már 1787—ben meghalt Bécsben.  Amint azt H.kay-

er már emlitett tanulmányában hangsulyozza, a realitás talajá-

ról nézve Gluck ne m  élhetett, nem j'tszhatott 22 évvel halála  

után Berlinben. "1m mythiachen . ereich spricht aber nichts 

dagegen, dass Gluck im Jahre 1809 vor dem Klavier sitzt"/ 10/- 

irja Mayer. Ka ezt az epyoldalu elképzelést elfogadjuk, néhány 

kérdés nyitva marad. A novelláben a központi figura kilsejé-

nek leirásakor szerepel zárójelben a következő mondat: "Der  

~ anr mochte fíber fí nfzig sein".  

Ha feltételezzek, hogy Gluck életének ebben a szakaszában Ber-

linben tartózkodik, ugy fe]iberf;l a kérdés, milyen műveket ir  

ekkor.Christoph Willibald. Gluck 50. és 60. életéve között a  

következő müveket irtat  

17E7. aceste  

1770. Paride ed Elena  

1774. Iphigenie en Aulide  

1774. 0rphée et Euridice  

Az "Armida" /1777/ és "Iphigenie Taurisban" /1779/ c. operéit  

/11//i.24/  



később konponálta. Ezek a n.üvek viszont — az elbeszélés 

szerint — a cselekvény lejd.tszódé,sa idején a berlini Opera 

müsorán szerepelnek. 

Ugyanakkor  az elbeszélősben szereplő férfi az utó bi i-

dőben a jelek szerint zeneszerzői tevékenységet nem  folytat: 

"Ein scharferer Buick auf diese Vorriohtun t_ zum Komponieren 

überzeugte rich jedoch, dass seft larger `Leit nichts geschrie-

ben sein musste; denn gnz vergelbt war das Áapier, und dickes 

Spinngewebe berzog das Tintenfass." /I.31./ 

H. H ayer seL. ta adja, hogy + nem minde ° > api zenész különös, 

ha nej: éppen beteges tulajdons:.g.okkal rendelkezik. De  nem érté-
keli az olyan iomentumokat, mint például az euphon hangzása, a 

"zeneszerző" önmagával folytatott beszél€etése /Selbstgesprách/, 

nem: ragyarIzza, miért játszik üres kottából, ha  ő maga Cluck, 

és m.üvein apróbb vfltoztatásokat es .közöl. Ezenkiviil jellemző 

a főszereplőre, hogy a társaságot kerüli, mindig egyedül van, 

bár mag.ányossát a, ami szintén különös lelkiállapotára utal, 

szenvedést okoz neki: "...öde ist• s um mich her, denn kein 

vervandter Geist tritt auf mich zu. Ich stehe allein." /1.29./ 

Az en .berektől visszariad, nem szenvedheti a berlinieket /és 

a zeneszerzőket/, mégis közöttük él. Ezek a von á sok k>>lönccé 

teszik rné az elbeszélő szemében is. Görcsös mosoly ása és külö-

nös Lil] aratása is a megszokottól eltérő lelki és elmeállapotá-

ra hivják fel a figyelmet, és indirekt módon a zenész kijelenté-

seit interpretálják. 

A müben szereplő férfi e kül ,̂nös tula jdonsárai ellenére 

tagadhatatlanul  zseniális zenészi képes,égekkel bir. A Gluck- 



műveken olyan változtatásokat hajt vegxe, azokat ugy inter-

preté.l ja, hogy a na . y Lester ,ondolateit továbbfejleszti,  

frappdnsebben juttatja kifejezésre: " un sang er die 'chluss-

szene der Ari:ida mit esnem ;A:sdruc'k, der  Lain  Innerstes  

druchdreLC. Auch bier wich er merklich von detu eimn tl ichen 

Uriginale ab; aber seine veranderte kucik war die Gluck.:che  

szene 1,leichsaL iu hó ,erer rotenz" /1.32./ Kétséges,  ilo ~ y 

eel magát Ulucknak képzelő őralt képes-e erre. Tehát, azt a  

felfogást, amely szerint a zenész (luck- a1, ill. Gluck szel-

lemével azonos, net  lehet e yértelmwen elvetni. Bár az elózta  

értelmezés mellett több érv szól, az utóbbi tagadásával a mü-

rPl alkotott képink szegényebb lenne.  

A romantika irodalmában a mii .ász ás az 6rtilt egyL,ástól  

nem távoleső fogelma, különösen E.T.A.  Hcffmann-nál nem,  

aki az őrült Serspion remete alakjában maga ős ivótársai  pél-

daképét zintgzta aet . Az órtilet ugyanis nemcsak a belső fe-

szUlteérek végen stódiuma, büntetés az utjairól letért müvéss  

szászra, de olyan óllepot is, amelyben az ember u:agasabbren-

dii igezsok megsejtőjévé, u.6lyebb öfzefi:j ések ismerőjévé  

válik. xz őrült épp uty bepillantást nyer egy, a hétköznapi  

valóságy lelett álló álomuirodalonbe, gint a u ►ilvésr, de mii a  

a►ilvész tudatában van e kettőssé ne'k, az drillt számára a való-

s6gos vilim részben vagy egészen me€ szilnik.  

Az elbeszélés értelmezése szempontjából nem az a döntő,  

hogy a zenész azonos-e (.luckkel vsg.y padi egy elmebeteg, ha-

nem az, hogy drp•n 6 vezet be bennünket a romantikus óloL:vi-

lágbe.  
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Az én-formában megirt elbeszélés e€y kelönös zenésszel 

való három találkozást ir le. .:z első részben szereplő két 

találkozás egy napon történik: először a vendé,lóben, majd a 

Brandenburgi kapu közelében. 	esetben az események szin- 

helye ős ideje pontosan meghat/rozot . t. 

Az elbeszélés kezdetén elénk tárul a XIX. szzad eleji 

berlini utca képe a laxosok tara. tömegévél. A cselekmény 

helyszine KözisLert a beri . inie.L krében: a "Klaus und n'reber" 

vendéglő, " ...eberscner Jezirk", "Heerstrasse", "`riergarten". 

Ebber a környezetben 	figyelmjnk az  elbeszéli re, a lei- 

rés ec?dii általános alanyát egyes szám első személy váltja k 

fel. Hamarosan előttünk áll az elbeszélés h , se is, akinek meg-

jelenését zenei motivumok vezetik be. 

Az "én"-elbeszélő a reális valósági talaján áll, a magát 

Glucknak nevező férfi azonban otthonos mindkét világban: a va-

lósát_ viláLában és az álmok birodalmában. 

E két világ ábrázolása az elbeszélésen nyelvi síkon is 

elkülönül e€yi ástól. Ennek bizonyitékaként - igen lee :ysze-

rüsitve a prcblémát - eleiezzük arc elbeszélésben szerelő 

időviszonyokat. 

Az alcirben az 1909-es óvsz;' : szerepel, ezt az elsó mon-

datban a "Spátherbst"/késő ász/ er észiti ki. Tehát a cselek-

mény 1 109 késő őszén kezdődik. 

A második lénye es adat a főalak külsejének]eirásakor 

szerepel, mégpedig zárójelben, ezt az iré az egész elbeszé-

lésben csak ez egyszer alkalmazza. Lppen ezért a zárójelet 
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itt a kiemelés eszközének tekinthetjük. Ez  az  interpetécib 
szel pont jAbd1 fontos közlés igy hangzik: "Der tana mochte 
Ober fir,fziE sein". /I. 24./ 

Az elbeszélésien csak ezt a két széaszeriileg adott idó-
s eghatáro2 st emeli ki az 1rd, elért ezeket kiilönöeen fontos-
nak kell tekinteniink. A két kiemelt adat egxasra vonatkozta-
tása a mii fantasztikus jeli egyére utal. 

Az elsó részben wét, a következ 4  idó jelöléseket tél ál juk: 

danw /4/ 
bald /1/ 
neulich /1/ 
űis /1/ 
iL;. er /1/ 
scnon /2/ 
eret. /1/ 

nie..rsie /1/ 
ao w ie /1/ 
eheaals /1/ 
da /5/ 
deL Pls /1/ 
nachiier 	er /1/ 
öfters /1/ 
als /5/ 

Azt /1/ 

noch /1/ 

nun /2/ 

unterdea' en /1/ 

index:. /1/ 

zuweilen /1/ 

Doty i.Ler /1/ 

vorhin /1/ 

dan and wane /1/ 

nach einer 	/1/ 

nie /2/ 

in Au enblicK.en der JeLeisterung, /1, 
nachher /1/ 

bei den letzten .orten /1/ 

ea1ich /1/ 

nachts wart s   /1/ 

':ccht v,urde es /1/ 

jahrelen€. 

bet den letzten ,iorten /1/ 

alsbald /1/ 

/12/ 



"Zeanzi. Jahre lieken dazwi schen" /1.29/ - ez a kije-

lentős Gluck két 	operája keletkezési ideje vcnat- 

kozix. :.:.sor nemcsak az elbesL3lr, de a zerldsz is har.adik  

azelélyben beszél l;luckról, nem azonositja magát vele.  

A többi időhataroz6 : ltal ~: an az ei; yide jUséL kifejezésére  

szol! é1 /de, bei den letzten ,orten stb./, vagy a cselekmény  

továbbfejl(!désy nek nyelvi kifejezését se .iti e16 /vorüber,  

nschdem, nach einer ;+eile, stb./.  

Feltünf, ho, . y e.y viszonylaE  hosszu bekezdésben nem  

szererel időhatározó. Ebben a bekezdősben a zenész a kompo-

nálés lenctsé es inditéksiról beszél, 	az álnok birodal- 

mánek /"Reich der Trtiume"/ emutatására tér tit. A mitikus  

vilá€ leir'sa jelen ide jq igealakokkal történik A jelen i-

dő az éltalánoe kijelentés, megállapitás kifejezésére szolLá-

16 íveid%  

növid ae :ezakités utón a has folytatja elbeezélését,itt  

u jra me€, jelennek az időmefhatározások.  

el s, nacht ear' e, de, nie, :i acht tturde es, de .  

Az álmok vilé e romantikus jelletét a "hacht" szó ismétlé-

se huzza alá, amelyet a romantika irodalmában mint valemi  

rejt lyee, fel+nvizegálhatatlanlá, az ember  szkimexa nem telje-

sen érthető dobot fotnek fel.  

Az álmok viléta leir6ennn e szakaszéban jelenik me; a  

zenész énje, és  ezzel kapcsolatban az elbeszélő mult haszn-!_  

1. ta. Az irb ez elbeszélő mult alkalmestiet val azt fejezi ki,  

hoz y ez a uegasabbrendú vilát valóoen létezik, H zen :9z el-

beszélóse i€ez, si.it Kate Hamburger a t€:nyszer:,éf illuzió- 
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j'+.nak nevez. Ily ir erről "Das e;:ische Prasteritum" c. ta-

nulminyrban: "Das Práteritum ist ja des einzi e Teaapus, das 

len Charakter der Faktizitát völli ;  adequat auadriácket. 13/ 

A hős beszédének misodik negszakitása után következik 

élményeinek harmadik, ismét magasabb szinten történő negjeleni-

tése. 	a mészben találjuk a " jahrelang" /évekig/ Whatá- 

rozót, aaely r.e, adja meg pontosan a zenész életének azon sza-

kasz4t, ac,elyet az álnok birodalmában töltött, tehrít határo-

zatlan je11 e ii. U€'yanezt el : ondhat juk e világ; 1 eir4sában sze-
replő többi időme€határo s• rról is. i►. egállapitsunk érvényes 

a helynat Iozókat illetően is: pl. eine breite Heerstrasse, 

durchs elierbeirerne Tor, ins i eich der Trtun:e, in eine Orgel, 

in einem herrl ichen 791 stb., amelyeknél a határozatlan jel-

leget legyakraó.an a határozatlan névelő használata juttat-

ja kifejezésre.  
kétsé`,telen, hogy az elbeszélésnek ez a része a hely és 

idő nélkiili roaantikus viláL ot ábrázolja. Lvilé  _  leirása eti-

lisztikaila ;, is elkUlönijl a mil többi részétől. 1melkeeett sti-

lus és lírai alaphang jellemzi e leirist. "... - Ss  wirbelt  - 

es dreht sich  -  viele vertr ' uwen den Traue irt heiche őer 

Trauu_e -" /I.27/ - ez iV r nem egyszeri 	 próza. 

A mii második részében  e következő időmegha tá.rozf sok for-

őulnak elő: 
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einige konate /1/ 	endlica /1/  

an eine. i egn®trichten abende /1/bald darauf /1/  

als  /7/  

j etzt /(/  

ier /1/  

nimner /1/  

sect lamer Zeit /1/  

im Áugenblick /1/ 

zuir rechten ueit /1/  

zuweilen /1/  

schon /1/ 	 dar.ri /2/  

nachher zwei Take  hindurch /1/ bald  

vorüber 
	

da /1/  

tiedet /1/ 
	

nun /1/  

b i s /-_ / 
	

beinehe eine G'iertelstunde /1/  

ziei~lic. lan&e /1/ 
	 indeL /2/  

Ez a rész ujre e y eléggé pontos adattal kezdődik: 

"Einige t onate waren ver€anges, als ... an eine:L kalten reg-

nichten Abende. " /I.3u/ Az első résznez viszonyitva a mtíso- 
dik  eEy  kevésbé pontos időponttal indul, ai:ely az els _, idő-

ponthoz való viszonyitásból kapja jelentését.  

1809 kési` ősze - néhány hónappal később.  

kár elsó pillantásra feltűnik, hogy sá :en a . r:,szl:n a  

jelen ide jüsé, erősen hangsulyozott. Ez leggyakrabban a  

"jetzt" id;hat ~ rozó seF itsgével történik, aLely ebien a  

ré szben hatszor szerepel, ig az elő zaeri csak egyszer for-

dul elő. 	jelen idő hangsulyozása azért fontos, kert az el- 

beszélő, aki a nőben a reális világ o t képviseli, szintén je-

len van, részt vesz a beszélgetésben.  

Eb  en a részben is feltűnnek az "álmok birodali,a" ,_oti- 

vuuai, de csupén néhány Londat erején- ; , majd a zenész vissza- 



tér a jelenhez, "Ha - jetzt lessen Sie una .Armidens ;izene  

singen!" /I.32/  

: rdeWvs leg jegyezni, hogy Gluck neve és orerái aime a  
második r3szben gyakrebban szerepel, mig az el9h részben a  

zenesere neve csak egyszer fordul elR és csupén két wüvórtSl  

esik szó. L,indeó a végső wondatot, a zenész Gluckkal veld ase-  

nosu].:a4t kdssiti el15.  

As idz!viazonyok vizs, :late  azt mutatja, hoF;y az e1be-  

szóláa:,en két egyide jüla tátaná vildk; van. A mat•asabbrendi!  

romantikus világot a talásár talajáról szeralól)f.k, mev  eÉ; ~ 

én-elbcszélr szemez5eébá1 l6t juk. Ezért nem  mondják ki a ze-  

nészról a vássd itéletet. Hoffmann,  kint minden romantikus  

irő, egy jotb, macaaab ~rendf;, ic3zsrí, o$abb, tisztább  

ről tbráiaozvtt, ety flyen fell t5rekedett, de re11sc:erte,  

hoc; a való vil4g tól való e1 szakadás lehetetlen. "Lnsere  

~ zeia ~t  itAcl1 c?crt droben, aber sol9nge wir hier h, ~ausen,  

iQt unser i ►eich ouch von dieeer nelt" /III.99./ -irje a  

"Jesuiterkirche in G." c. elbeszéló, aében.  

A "Ritter Gluck" c. mU fáalak  ja et rr zseniúlis zen6sz,  

aki Cluck ativeit behatóan ismeri  As zenei L.;onclolatait ké-  

pe4 továbbfejleszteni. t2::a0 is m,:ivész, b:]r xétséves,hou  

azonos-e auckkal. hindké t világban j•Aratos, lénye  ezért  

tele van ellentmondásokkal. Killse je leirásak.or is állandá-  

an egykAls 	jelentkezik a két véglet: "Las weieht e-  

forote Kinn stand in seltsaitem* F'ontr3st it deu: €esohlosse-  

non Lunde,  und ein skurril es 	üervoreebracht durch  

das sonderbare LuekBle; iel in den eingefallenen WanEen,  



schien sich aufzuleánen r e€en den tiefen, ii.elancholischen 
Lrnet, der auf der tirn ruhte". /I. 24./ 

Az ellentó tek a zenész ruh4 zata ós lakása leirásáben 

is  érezhetők. F el tűnő, hogy mind a ruha, mind a lakás esetó-

ben a 3ozzá közelAlló dolgok a régimódiak, f snyfizabek, eze': 
felelnek Leg az Z naefiról alkotott elképzelésnek, nip a k:'1-

0, a felszin e ;y i odern felöltő /"ioderner úberrock"/ /I.24./ 
ős eky jelentéktelen húz /unanashnliah••  

Az "Almok birodalma" leirésekor a muzsikus kifejti el-
képzelését a Avászisé hcíroLi fokozatáról, A szles orsz,  u-
ton sokan ujjon ,anek, hogy me r a cúln6l vannak, de soan kb-

zül, k meg seu lótja az el, ef ntcsont kaput, amely az " 'hok 

birodalmé"-b a vezet. Az  ide eljutó müvó sznek nehé zs :. eket 

kell leki)zdenie, nem. szabad belefeledkeznie az álomba: 

" ...viele vertraumen den 'fraud iw Reich der Traui e - sie 
zerfliessen im Traum - sie werfen keinen Schatten mehr, sonst 
würden sie am Schatten gewehr werden den Strahl, der durch 

dies Neich fdhrt..." /1.27/ Csak kevesen jutnak el a lecmaga-
sabb foki t  , az it;azsác íL. 

Az "álnok birodalm6"-bom az e+..ber és a teri.:észet har-

móni(ja helyretl1. A romantika terL .: szetfilozáfiájAnak alap--

f_:ondolata Hof faian e nJivóüen költői formában ábrázolta: az 

ember tere: szettel való eredeti e€ysége me szUnt, az eii:ber, 

különösen a mUvéaz, vágyik erre a haruóniára és t t rekszik an-

nak létrehoz isI re. Ez azonban csak ecy dlouvil:í ;ban lehetsé-

ges, s .ely Hoff,Lann-nál éppen ezt a har,i;ónikus állapotot jel-

képezi. .i.inél k zelebb jut a ►LUvósz az igazsá<< hoz, annál szo- 
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rosabb kapcsolatot érez a természet el, maga is e nagy har-

mónia részévé vélik: "Grössser und grösser wur'3en der Sonnen-

blume Blatter - Gluten strömten aus ihnen hervor - sie umflos- 

sen mich - das Au e war verschwuretnden und ich im Kelche''./I.2L./  

SzinesztÁzió,s jelenségekkel is találkoz nk az "álmok biro-

dalmé"-ról szóló  részien. R.Brand igy jellemzi a szinesztézi-

át: "Als :yn.Isthesie bezeichnet wan die Á . itewpfindung, die bei  

ErreLung eines Sinnesorgans auch als solche eines anderen  

Sinnesorgans auftritt."/15/  

[.z elbeszélésben töbaek között ilyen példákat találunk szin-

esztézia-jelenségek  leit séta: 

"Da fuhren Lichtsrahlen Burch die hacht, und die Lichtstrah-

len wsren Töne, welche mich umfirgen mit lieblicher Kl . arheit. "  

/I.27./  

sah ein grosses, helles Auge, das blickte in  eií. t Grel,  

und V.ie es blickte, gingen Tőne hervor und schimu.erten und  

unscngen sich in herrlichen Akkor(?en." /I.27./  

Ezek és a műben szerepi" többi szinesztézia-jelenség vizuá-

lis és akusztikai /zenei/ ol ,1 ^1lal rerrdehezik, aui a f6alak  

zenei érdeklődésével ma . yarlzható. "Eine starke Schwin4Julv, der  

Seele durch Ldisik also verursacht die Synasthesie" - irja  

grand./15/  

E jelenséfek, amely ket a zenész átél, zenével való szo-

ros kapcsolatának bizonyitékai, a zenei benyomásokkal szembe-

ni tulérzékenységét mutatj:k. relizgatják a enei problémák-

ról szóló beszélgetések, 	a zenehallgatás, a zonorajáték.  

Ezek  a következményei az eufon hangzása, az önmagával  
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folytatott beszélgetés. Izgatott lelkifIllapotban gyakran hal-

lucin:`ciói v annak, pl. ezért ha yja ott hirtelen az elbeszé-

lőt az els^ találkozás után.  

Zenei érdeklődése azonban csak a Gluck-Av ekre korl;".tozódik.  

Ezer kivid mindös: ze egy Lozart-operát e, l it zen . ről folyta-

tott beszélgetései során. Cluck miiveihez szorosan kctódik! ezt  

a Gluck opera nyit nyának vélt vezénylése, a m il éneklése, zon-

.orajátéka bizonvitják.  

Hoffmann dualisztikus életszemUlete az akkori  t~ rsadal-

~ i viszonyokból következik. A még fennálló feudális viszonyok 

és a kezdődő karitalista .iizsákm:nyolás ujabb ellentiL,ondá.sai-

ból az iró nei:. látott reális kiutat. Az álomvilá, tehát a hét-

köznapisá P1 sze<<oeni ellenpólusként jelentkezik.  

A hétközna Fiságot, a filiszterek világát irfnikusan ábr"-

zol ja Hoffmann! "Hald sind aile PLtze bei Klaus und ' eber  

bezetzt; der 24ohrrUbenkaffee da.pft, die Elegants 	ihre  

Zigaros an, man spricht, li.an streitet iber meg und 1'rieden,  

Ober die Schuhe der  ;L ad.  BethLlann, ob sie neulich grau odes 

grün waren, Liber den geschlossenen Handelsstaat und böse 

Groscher. u.s.w... "/I.2'./  

Ez a világ m'!vészetellenes. A Jalkotás mélyebb értelL:ét nem  

ismerik, az igazi rzlvészt ner, értik, nem értékelik. Igy for-

dulhat e15, hogy az "Iphi benie Taurison" nyitányának egy ré-

szét Gluck másik operájának, az "I phi r,cnie kulisban" nyitá- 

nyával helyettesitik, ahogy ezt a ! . aczt tJucknak nevezi férfi  

állit ja.  

E.T.A. I;offmann az ide•"lis valósá got, az "álmok birodal- 
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má"-t, 0o11 az ember a m;ivdesi 61mény seEitsé€ável jut, nem 

szaki tc i ra el a hé tk6snapi velósé.gtól. Vol taképpen a valóság 

két sik3áról ven sző Hoffmann m ►ivdezet{ben, Amelyek er.ymás mel- 

lett léteznek, s e t át-meg áteat3ék egymást. is4r hgsei a romanti- 

kus élouivil4fban talél3ék meg a lelki harlAni:`t, ez mégsem 

jelenti a ref:Ilis vilá, lebecs';lósét: a n.iiyéaz számára a va- 

16sélnak ‘iindulórontnak kell n.aradnia. 
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II.  E.T.A. Hoffmann fő tipusai  a valósá - hoz vA.6 viszon uk 

alapja 

1. ' mPsehös 

A Lese a romantika kedvelt műfaja. A német romantika nagy 

iró ja és teoretikusa, Lovalis s,.erint a mtzv szi célok meFvalá-

sitására, kifejezésére leginkább a mese alkalnas. "pas I'ű.rchen 

1st Lleichsam der x anon 	der P o e s i e- alles 

Foetische muss mi;rchenhaft sein" - it ja. /1/  

A mese ilyen értékelése hovalis történelemről alkotott 

felío{ ásón alar .ul. 6zerinte a történelem menetét eredetileg 

nea a tarvények hatúrort 'k mec, szabadsá, ; , általános 	rchia 

uralkodott. A szellem és tercészet egységet alkotott. :zt az 

állapotot "iiaturzustand der ilatur" -nak nevezi. 1. mese világa 

szemben áll a Korabeli társadalo,mal, vagy a ré t i, társadalom 

/slam/ előtti, vagy a jvőbeli idillikus  állapotot ábrázol-

ja: "Die elt des kárchens ist die durchaus e n t €, e L e n - 

e 	e t z t e :.elt der :melt der ,ahrheit /(.Teschichte/ ... 

In der künf tie en 	.elt ist alles wie in der 

ehmali€en .elt und doch alles ganz an- 

d e r s. Die künfti€e 	ist das verni,nftiLe Chaos..."/17/ 

A jövőben e .eseszerü állapot maLasabbrendü, tudatos  JoriApan 

tár  vissza. A meseirónak előre ',ell látnia ezt az ideális, 

jövőben meEvalósuló viláot: "Las echte ...ar c h e n 

muss zu{.Teich p r o p h e t i s c h e D a r s t e 1 1 u n g-

idealische Larstellung - absclut not;,endi e Darstellung sein. 

Der echte marchendichter ist ein 'eher der 2,ukunft."/18/ 
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A mese liovalis szerint nem iás, gint egy ideális yer,.:ek 

vallomásai: "Bekenntnisse eines wahrbaf ten, synthetischen 

K in d e s - eines idealischen úindes. /Ein Kind ist weit 

klüger und weiser als ein Erwachsener - das Kind  muss durchaus 

ironisches Kind sein%. '/1`/ A gyermek számára a mese 

fantasztikuma, titokzatossá a nej. ideen, ezért "bölcsebb" a 

yrerwek a felnőttnél, hiszen nem veszitette el k. pcsolatát 

e világgal sem. Az "ironisches Kind"  kifejezés arra utal, ho . y 

a meseirának a valösá,_ot ironikusan kell  megsenmisiteni, az ide-

ális mesevilág győzelme igy válik teljessé. 

ovalis röviden vázolt meseelmélete és E.T.A. Hoffuann müvé-

szi gyakorlata között nen nehéz megegyezéseket találnunk. Ezt 

nem csupán i,ovalisnak Hoffmannra gyakorolt irodalmi hatásával 

lehet magyarázni - Hoffmann bizonyithatáan ismerte és nagyra 

értékelte Aovalis munkásságát; bartem a megegyezéseket a német 

romantika két kimagasló alakjának müvészi világnézetébe rejlő 

azonosságok is indokolják. 

E.T.A.Hoffmarn hat miivét nevezte mesének,/20/ a netedik 

mü, amelyet ebbe a esopor ba lehet még sorolni, a capriccio/ 21/ 

megjelölést kapta. `fartalmila; és formailag is legáttekinthe-

tőbb, let. köl tőibb, legjobban sikerql t e a;üvek közöl az első: 

"Der oldene Topf. Eiu k'irchen aus der neuen Geit", a-ely 1914-

ben jelent meg. 

Hoffmann "Der gondene Topf" c. meséje két részre bonthaté: 

az egyik  Rnselmus költővé fejlődésének története, alig a másik 

"mese a mesében": Phosphorus és a Tűzliliom szerelmének tör-

ténetét tartalmazza.  ,sic; az előbbi a valóság talajáról indul, 

a fantasztikus elemek mellett ujra és ujra a valósá elemei 
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is  megjelennek  benne, addi, a másodi Litikus jellegi tört: net, 

?z e esz mese filozófiai jelentését hordoz .a, sziLbolikus :el-

le tel bir. A két történetet a windett "ben :..e, jelen -  szerer-

15k kapcsolják össze. A mitosz a Lese expoziciá j ".na' szere lt 

tölti be. A mü első olvasásakor már szembeötlik az idővel való 

bánásmód bonyolultsága: az elbeszélt események egywásut:nisá-

ga /objektiv idő/ nem azonos a kompoziciós idővel/ szubjektiv 

idő/. Ha az elbeszélés ideje 'követné az elbeszélt idő egymás-

utániságát, akkor a aitosz állna a ii i elején. A mesében fel-

lépő konfliktusok alapja a mitikus tört netben keresendr, Le-

oldásuk is ezen a szinten történik. 

"Am Hi melfahrtstage, nacrlmittags um drei Uhr, ra.nte ein 

junger i.ann in Dresden durchs Scnv:arze Tor und geradezu in 

einen Korb 4:it Aeptuin und Kuchen hinein, die ein altes huss-

liches Veib feilbot, so dass altes, was der :uetschung gljdk-

lich entgangen, hinausgescnleudert wurde, und die 6trassen-

junzen sich lusta: in die Beute teilten, die ihnen der hasti-

r e ííerr zur_ eworfen. " /I.1T7./ 
Kár az els' mondat olvasásakor feltünik, horsy nem hagyományos 

mesével van dol c unk. A pontos hely- és időme t  jelelölések a tör- 

ténet valósál jellegét hangsulyozzá'k, azt az olvasó szárnyra hi-

hetővé igyekszenek ttInni. Ahogy azon'an azt Korff is hangi;su-

lyozza, Hoffmann  nem  egyszerűen a'o an hozott ujat, hogy a me-

sét a válóság talajáról indítja, hanew inká.b abban, ho,,y a 
csodák szinterévé a koraJeli Drezdát tette./ 22/ 

A meseszerű han ti  az almarusnó savaival lép be: "Ja renrie- 
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renne nur zu, Satanskind — ins Kristall bsld dein .oall — ins  

Kristall ! "/I.177./ ti nyelv ritmusossá válik, stilrzrisari éle—

pen  elkülönül az előző leiró mondatoktól. A  mondat  jelentése  

érthetetlen a mesehős, xnselmus száAra, sorsánar, előrejelzé—  

sét tartalmabza. 

A mil  elején Anselmus nem különbözik az átlagembertől vá - 
~ yait, kivánsá ait illetően. Kávéról, sörről, zenehalgatásról,  

sikere: ' r arierrc;l ábrándozik, szivesen elnézegeti a csinos lá.—  

nyokat. Le semmi sem  sikerül neki4 amihez  csak hozzáfog, sze—  

rencsétlenül vé.ződik: "Dass ich nieals Bohnenk5ni geworden,  

dass ich iü, Paar oder Unpaar ium:er falsch 6eraten, dass mein  

Butterbrot iau:er auf die fe tte Seite ,:efallen, von allem diesen  

Janmer vili ich _ar nicht reden; aber ist es nicht ein schreck—  

liches 	als ich denn doch 	Satan zum Trotz Stu- 

dent  Leworden A ar, ein Kwwneltürke sein und bleiben musste `: —  

Ziehe ich wohl je einenneuen Rock an, ohne gleich das ersteii:al  

einen Tal E. fleck hineinzubringen oder L . ir an eineiri übel sin—  

L eschlagenen 	ein verwünschtes Loch hineinzureissen?  

G'riisse ich wohl je einen Herrn Hofrat oder eine liaL,e, ohne d en  

Hut welt von L ir zu schleudern oder gar auf deL jatten :oden  

auszikleiten und schandlich unizustülpen?... Ach! ach! to  seid  

ihr hin, ihr seliLen TrduIIie kunftigen Glücks, .°ie ich stolz  

wS,hnte, ich könne es wohl hi r noch bis zum geheimen serc:t ;_r  

b .,in€  

A  mese '.ezdetén Anseluius szerencsétlensé e betet8z }dik,  

kevés pénzecs  c é jét a széttaposott almákért fizetsé ként  o a. 

kell adnia, ezáltal a valósá€ba:. elérhető apró öröL.ök elérhe—  

tejlenek leszne_l sz ~mra. Azok a tu=1  a  jdons ~: o.., a.: elyekre Ansel- 
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mus vágyakozik /szerencse, jó fellépés, ügyességi, és ame-

lyek tekintélyt és érvényesülést jelentenének neki a kispol-

gárság körében, kizárnák annak a lehetőségét, hogy a magasabb-

rendü lét részesévé váljon. Éppen magányossága, boldogtalansá- 

ga révén érik meg arra, hogy a romantikus világ meLnyiljék szá-

mára. kefnallja és negérti a teri ászet hangját: az aranyos—

zöld kiLyók, a bodzafa, az esti szell", a napsugár érthetően 

szólnak hozzá.. Szerelemre gyullad az egyik kigyókisasszony i-
ránt, akine& láttán ellentétes érzelmek keritik hatalmukba: 

':.. Ein nie gekanntes Gefühl der höchsten áeliL;keit und des 
tiefsten. Sclierzec seine Brust zersprengen wollte"./I.191./ 

Ezek az érzelmek a fantázia—birodalom és annak képviselője 

iránt ébredt végtelen vágyakozásának kifejezői. 

A szokatlan jelenségeket eleinte racionálisan próbálja 

magyarázni. Amikor suttogást, később sziszegő hangokkal teli 
szavakat hall a bodzafa lombjából, iy indokolja: "Das ist 

denn doch nur der Abendwir.d, der heute mit ordentlich verstí~.nd-

lichen '`.orter, fliistert." /I.190./ Ezután hallja meg, a csengő 

kristályharangok hármashangzatát, és pillantja meg a három 

kigyócskát, de még erre az ol. tikai illuzióra is talál magya-

rázatot: "Das ist die Ábendsonne, die so in dem üolunderbusch 

spielV". < /I.131./ 
E rendkivüli észleletek leirás'ná1 Hoffmann eleinte gyakran hasz-

nálja az "es var, als" kifejezést, amely azt mutatja, hogy An-

selmus méj nerc hisz szilárdan á  tragasabbrend?i világban, annak 

megjelenési  forr: "it érzéki csalódásnak tekinti. A  későbbiek- 

ben e világba vetett hite nő, a szokatlan jelenségeket egyre 

inkább valóságosaknak fok_ ja fel, igy a leir<sba.n is a feltéte- 
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tea módot kijelent' mód váltja fel.  
érdemes megjegyezni, hogy hdsank ezeket a jelene'eket  

egy álomhoz hasonló állapotban éli dt. A kigyók távosisa után  

fennhangon  panaszkodik, egy polgárasszony szavai téritik magá-

hoz: "...Lem Anselmus wear es so, als wtlyde er aus einem tiafon  

Traum geruttelt oder gar mit .eiskaltel:. %asser begossen, um ja  

recht juhlich zu erschen."/I.192/  

Ilyen állapotban eee illat /mint as elsa viciliáben/ vagy Al- 

kohol /tint e adeaik ée kllenoedik vigiliában/ hatására ker'1l.  
A temáezetfilozófidban nagy jelenteséget tulajdonitot-

tak az álomnak. E nézetekkel HHoffinenn C.H. von Schubert  bdl  

ismerkedik teg. Schubert szerint álmp ban az  ember  tullép  
sa ji t korlátain, a valóság Lélyebb mseértésj , hez jut el.  
Schubert az álmot a vil,_ezellem megnyilatkces _.:nak tekintet-
te,  czLrt szerinte az álom j5v3ben bek5vetkez6 eseiAnyeket 

 

is arra jelezhet./23/  

t.z álom képnyelve régebben az óbrenlét nyelve volt, csak kd-

sdbb vált az alvás ős az órllet nyelvévé. ° z álomban a lőlek  
Külbnbözf hangjai  gyakr©n ónálló ldnyekkónt lépnek fel, 36 

 

Se  rossz démonok alakját öltik, melyek egymással haroban  áll- 
nak. Schubert szerint erre vezethető vissza az érzelmi 61st  
.i.bivcleaciá ja./24/  

~ ze . a momentumok jelentkeznek Freud álorr-elméletdben,  
amely szerint as embextlélek estwletésdtdl kezdve telitve van  
t 3rzsi 6r faji emléketkel, másrészt peóit; gyer :ekkorbn elfoj-

tott, elei orb=gin szeauful_is emlókekkel, $e esek egyi.tterer, al-  

kot jdk a tudattalant. A lelki mad4és nem a'e, mint kqzlelei  ,  



"a tudattalan Oaztönerdk s emlc::e:c és a rájuk vonatkozó tam 

buk k5zt."/25/ Sze:i az emló,iek szilLbolikus form!!!ban felbukkan- 

nak 4lmainkban, aivel ekkor a tudat kontrollja  nem m:i.ködik. 

Freud a szimbólumok mei;f e j td sóre kidolgozta az 4l.oLnyely fogal- 

mt, a.:.elvet az emberiséé e si, képekben  jelentkező szirbólumnyel- 

vére vezetett viasza. 

Álmában jut el tehát Ansel.mus a magasabb világ lótének 
megye jtéaáig, akkor ébred fel benne a vágy, 	egyre inkább 
e1t:'volit ja a hétköznaoktól, régi céljaitól. .:z e'_'. ensóF; es e-
ra  azonban hararosan meginditj1k harcrakat, hogy bds1nket visz-
szahozzák a hótkSznapok világába. Ezek az erek egyrészt Anse1-
mus baráti kSréból kerfilnek ki, a  filipztorekbel, akik a reá-
lis valós', szintjén Anselr us míivészeuyénisé t_ e ellenpálusar-
ként lépnek fel= E  csoportba tartozik Paulmann inaz€atóhe-
lyettes és lányai, valamint iieerbrand irattáros. : ► mitikus vi-lá ké-ivieeldi is két póluson jelentkeznek: Lindhorst archi-
vriue, aki valójában eselamandra,/ 26/az if jut a kbltészet bi- 

rodalmába kiván je juttatni, mig Liese, Paulmann lányának volt 
dajkája pedig as alaaérusne, /valójában nec, , .As, ráint egy ta-
karmányrépa/ ezt  akadályozni próbálja. ú mindéét világban ott-
honos alakok kettes életet ólnekt e valósóFoe világban colt ri 
fok, lnikozáesal rentle1 ►-eznek /Lindhoret hivatalnok, Liese ró-

cebhen dajka, a cselekmény le j6tazódáea idején jrsvendemon& /, 
a csodák birodals<ban pedig a jőeág ílletv3 a gonosza  megtes-
tesitői. 

,.nseh.us lelke  az ellentétes er"k harcának szinterővé 
hPa Lechasonlottaágát a avSsodi.c vi: iliz! elejón szem- 
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Metesen ábrázolja Hoffmann. Látomásait, a bodzafa lombjába 

kiáltott szavait a diák utólag szógyelli, a lelkiállapotot, 

a..elyben : indezt átélte, bete,esnek tekinti: raulmann ekkor meg-

hivja, hogy társaságukban keljen át az elbán, és velük töltse el 

az estét. Anseli,us azt reméli,ho ,y barátai társasdpában elmulnak 

előbbi különös gondolatai. De ujra optikai csalódás áldozata 

lesz: a folyóban a h(roa kigyót véli felfedezni, hantjukat is 

hallja. Az ifju számára nem egyértelmű többé, hová tartozik: 

"Dem Studenten Anselmus verginten beinahe die Sinne, denn in 

seinem Innern erhob sich ein toilerLwiespalt, den er vergebens 

beschwichti ,en wollte. Er sah nun wohl deutlich, dass das, was 

er f ür das Leuchten der € ol'ienen Schl nglein r:eh .alten, nur der 

v.iderschein des Feuerwerks bei Antons Garten war; aber ein nie 

t ekanntes Gefüh1, er wusste selbst nicht, ob +onne, ob Schmerz, 

zo kkrampfhaft seine árust zusah en...."/I.194./ 

A társaság tagjai ittasnak vagy eszel(isnek tartják. Vero-

nika, Paulmann idősebb leánya szorongatott helyzetében melléáll . , 

Ansela.us pedip a szerelmet, amely a bodzafa alatt erpentina 

kígyókisasszony iránt ébredt benne, most átviszi Veranikra t  

A polgárlány iránti vonzalma akkor kezdődik, aa . ikor észreveszi, 

ho i y neki is sötétkék szeme van, akárcsak 6erpentin' nak. Aznap 

este még egyszer visszatér a csodálatos látomás és hallucináció 

emléke, , mégpedig akkor, amikor Heerbrand Veronika hangi, ját kris-

tályharangéhoz hasonlitja. Veronika azonban elizi a fantáziaképell 

Anselauus i€yekszik beleilleszkedni a filiszterek világába, 

a jó fizetség kedvéért kéziratmásolást akar vállalni a külcnös 

levéltárosnál, Lindherstnál. De amikor másnap a megadott időpont. 
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ban a levéltáros háza kapujában a kopogtatóhoz akar nyulni, 

az a számára már ismerős almaárusnövé változik. láz öre ;  asszony 

meg jelenése, szaggatott, ritmikus, Anselmus számára érthetet-

len szavai borzadással töltik el a diákot, aki a megrázó élmény 

hatására elájul. Barátai lelkibete-nek tartj_yk. A legjobb el-

fotfaltság szerintük, aLely mellett kínzó gondolatai megszűn- 

nek, a másol .s lenne, ezért Heerbrand magával viszi egy kávé-

házba, hogy összeismertesse a levéltárossal. Itt hallja Lind-

horsttól Phosphorus és a Tüzliliom szerelmének történetét, a-

kikben a levéltáros őseit tiszteli. A filiszterek a történe- 

tet keleti dagályosságnak /" orientalischer ochwulst" 1.190./ 

nevezik, kinevetik érte, különcnek tartják; ' nsel .mus viszont 

vonzódik a levéltároshoz, rajta kereszti pedig ai.hoz vilá.-

hoz, amelybe maLa is bepillantást nyert és amelyhez Lindhorst 

tartczik, yz az élmény megváltoztatja viselkedését, kerülni 

kezdi az e_bereket, csF . saját bels :' viláwának él: "Also, wie 
gesagt, der stud.ent Anselmus geriet seft jenem Abende, als er 

den Archivarius hindhorst esehen, in ein trumerisches 

{inbrüten, das ihn für jele Tussere I3erührun des r_;.ewöhnli-
chen Lebens unempfindlich machte. Er fühlte, wie ein unbekenn-

tes Etvva .s in seinem Innersten sich regte und ibm jenen wonne-
vollen sic': merz verursachte, der eben die is nsucht ist, welche 

dem Lenschen ein anderes, höheres Sein verheisst. Am liebsten 

war es ihm, wenn er alléin durch Kiesen und frálder sch,:eifen 

und, wie los, elöst von allem, was ihn an sein dürftii _ es erein 

fesselte, nur ici Anschauen der manr:igfac.len Bilder, die aus 

seinem Innern stiegen, sich gleichsaü, selbst wiederfinden 

kon nt . e." /I.194.7 



Kijár a bodzaféhoz abban a reményben, hogy viszontláthat-
ja szerelmét. Álmodozásaiból Iindhorst ébreszti fel, akinek el-

meséli rendkiviíli élményeit. A csodálatos vil:gba vetett hite 

az e1Lult id'szakban megerőscdtt, ezt szavai egyérteluiüen ki- 

fejezésre juttatják: "Das alles...habe ich wirklich gesehen, und 

tief in der Brust ertönen noch im hellen 1 achklant die lieblichen 

die zu L.ir sprachen; es Aar keineswegs ein 'T'raum..." 

/I.19E./ Lindhorst is alátámasztja a történet valódiságát, ki-

jelenti, hogy a kigyókisasszonyok az ő lány ai. l',nselwus most 

már nem a fizetség, hanem szerelmének közelsége miatt akar Lind-

horst házában k$pidkat késziteni. 

érdemes u:egfiyelni, no 	Lindhorst e hÁtközna.i élet dol- 

gairól és a mesealakokról, a velük történtekről felváltva be-

szél, hangneme azonban változatlan marad. Ezzel a fogással a 

csoda valóságosságát, hihetőségét hangsulyozze Hoffmann. 

Anselmus ugyan egyre inkább a képzelete alkotta világban 

él, de u.é nem tud teljesen elszakadni a realitástól. Az  ér-

telem kontrollja nem sziint meg teljesen, de egyre kevésbé fon-

tos szám:'ra. Az Elba martján a távozó Lindhorstot nagy madár-

ként látja elrepülni. Először racionális magyarázatát adja a 

jelenséfi : nek: "...er u.erkte nun woni, doss das weisse Geflatter, 

was er noch i nier fUr den davonschreitenden Archivarius gehal-

ten, schon eben der Geier geAesen spin müsse... "/I.19c3./ A kö- 

vetkező mondat a zonban már jelzi e ma -yarázat 'oizcnytalansák át: 

"Er kann aber auch in Person davon€ eflo€en sein, der Herr 

Archivarius Lindhorst".... "lenn ich sehe un d  fiihle nun wohl, dass 

alle die fremden Gestalten aus einer fennen wundervol ien 9► elt, 
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die ich sonst nur in , - snz besondern merkwürdi€en Tráui en 

schaute, jetzt in Lein waches rezes Leben teschritten sind..." 

/1.19 ;./ 

Hiába gunyolódnak a madarak az irattros vertjében: "Herr 

Studiosus, Herr Studiosus, eilen Sie nicht so - gucken Sie nicht 

so in Oie Wolken - 	könnten auf die ase _Callen), " /1.219.%)  
nselmus kitart ábrándképei ..ellett. 

A  romantikus világba vetett hite, 'erpentina ir _".nti sze-

relme szilérd, hősünk kizárólag érzelmeinek él, nem a valósá, 

összefüggéseit keresi. Ennek remek"kii e jez je a L+ :ere, hoi,y 

nselmus a számára ismeretlen nyelven és ismeretlen jelekkel 

irt szöveg jelentését megérti, amikor nei}. értelmileg, hanem 

érzelmileg közeliti meg azt: "Der Student Anselmus, wunderbar 

estd.rkt durch dies Tönen und Leuchten, richtete iLmer fester 

und fester Sinn und Gedanken auf die Jberschrift der Pergau ent-

rolle, auf bald fühite er wie aus de m  Innersten heraus, dass die 

Zeichen nichts í jders bedeuten könnten ais die 1torte: Von der 

Verméblung des Salamanders mit der grilnen Sohlane."/I.220./ 

Ennek magyarzatát a mitikus történet adja, amely Schu-

bert elméletét a mese könnyed  iormájaan juttatja kifejezés-

re. A mitosszal két részletben ismerkedlnk meg, eLyik részét 

Lindhorst a:eséli el a kávéházban /3.vigilia./, másik részét 

Ánselu.us ee;y kéziratban olvassa. /9.vi L ilia/. Kezdetben e€.y 

bibliai ihletésű teremtési mitoszrél van szó: a szellem %Nap/ 

és anyag /viz/ kettőssége hatására kialakul az élet, először 

növények jel ennek u e gy: . Ellenséges erőként jelentkeznek a pá-

rák, amelyek el akarják takarni az éltető ItiaF;ot, de vereséget 



szenvednek. Kifejlődik a sötét dombon egy pompás tüzliliom. 

Az  egész természetet harmónia jellemzi. Ekkor jelenik meg 

Phosphorus. Vele a melegitő, éltető, anyai Nap mellett a fér-

fias, emésztő és romboló tüz jelenik meg. 

A liliom lényét szeretet tölti be. Illata révén megismeri a 

természetet. fontos megei liteni, hogy a liliom a "föld ős-

erejé"-ből nó ki, a megismerés a szellem /rhosphorus/ fellé-

p0se előtt jön létre. Intuitiv megismerésre;l van tehát szó, 

amely megelőzi a tudatosondolkodást. 

A Tüzliliom beleszeret az ifjuba, aki igy válaszol a 

szerelmi vallomásra: "Ich will dein sein, du schöne Llume, 

aber dann wirst du wie ein entartet Kind Vater und mutter 

verlassen, du wirst deine Gespielen nicht mehr kennen, du 

wirst grösser und mhchtiger sein wollen als alles was sich 

jetzt als deinesgleichen mit dir freut. Die Sehnsucht, die 

jetzt dein ganzes i,esen wohltátig erw'.r :t, wird in hundert 

Strahlen zerspaltet, dich qualen und martern, denn der Sinn 

wird Sinne i ebren, und die höchste .,onne, die der Funke 

entzündet, den ich in dieh hineinwerfe, ist der hoffnungslose 

Scbierz, in dem du untergehst, um aufs neue frezdartip empor-

zukeim n. - Dieser Funke ist der Gedarke! -"/I .199./ 

A  gondolkodás itt a fejlődés ruója_,ént sz repel, ez racio-

nális elem Hcfimann, illetve Schubert világszemléletében. 

Hof::.ann viszont - a felvilút osodás felfosásúval ellentét-

ben - elsősorban a LondolKodás romboló erejét hangsulyozza, 

bár épit(, elóremczditó szerepét sem tagadja. 

A  gondolkodó értelem betör a természet tudattalan é-

letébe, iás elpusztit ja azt. A Tüzliliom lángralobban, egy uj 
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lány száll fel a lángokból, amelyet a fémek fekete sárkánya 

/gonosz erő/  hoz vissza. Üjra 	változik, de csak a 

sárkány legyőzése után i  Phosperus szerelme hatására él ismét 

harménikus életet. Ez az e ysé;_,nek. egy magasa'borendii, tudatos  

formában való helyreállitását jelenti. Ez a harmonikus álla-

pot azonban már nem olyan szil árd, mint  az eredeti volt.  

/ld. mitasz második része/ A mitosz folytat ása a nyolcadik vi- 

iliáb a találh ~ tá. Ez a rész nem a filozófiai tartalo m tovb-

bi elmélyitésére szolgál, hane. Lindhorst ás az örep Liese éle-

tének hitikus előtörténetét adja. 

Novalis—ezal ellentétben Hoffmann mesevilágában komor, 

fenyegető eieü:ek is találhatók. A mitikus világ sem egyértel-

műen harmonikus, a jó ás rossz elv meg—megujuló kiizdelmetviv. 

Ez a kizdelem nemcsak abban. a "szerencsétlen korban" folyik,  

amikor az emberek nem értik meg többé a természet szavát, ha-

nem a történelem előtti időkben is. ti jó azonban végül - győze-

delmeskedik, Aialakul a harmónia ember és természet között. 

Ezt a harmóniát a XIX. s:_.ázadi Drezdában a mese lejátszódása  

idején csak Anselmus éri el, aki "gyermeteg költ"i lelkqet-

tel" bir, az is azsá . ot a romantika világában keresi, s ~ ereieL,  

hit és v.gyakozás tölti be estész énjét.  

Lindhorst Phosporus kertjének elpus-.titása miatt '._apta azt  

a beintetést, hof y a diszharmónia korában. éljen emberi alakban,  

ugyanakkor értse a természet csodáit, a szellemek csodálatos 

ereje továbbra is rendelkezésére álljon. A liliom lányával, a 

zöld kigyóva.l kötött házasságából három lány sliletik, akik az 

embereknek ki; yóalakban jelennek meg.  A  szala.andra akkor tér-

het vissza szellet—testvá eihez, ha lányai számra 
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olyan ifjakat talál, akik szerelmesek lesznek a kigyókba, ki-

állják a próbákat és az uj haruónia, er,y uj, saj'`.tos vil ~íryrend  

részévé v á lhatnak.  

Anseli us és lindhorst egyik ellenfele az öreg almaárusn',  

akik létét a sárkány egyik lehulló tolla ás egy ta'>armányrépa  

szerelmének köszönheti. S  is isr:eri a természet néhány  

és ezeket Anselmus utjáról való let6ritésre, az aranycserép  

n e` szerzésére akarja felhasználni. Veronika az 5 se  ; itsé  ;ét  

kéri az ifju szerelmAle -,c meL,r,yeréséhez, a  való életbe való  

visszavezetéséhez. Veronika borzad ugyan a mágiától, whit 

Liese felhasznál, mé`;is vállalkozik  az abban való részvétel-

re,  no 	céljait elérje: Anselmus felesé, e és udvari araá,- 

csosré lehessen. 

AnseLust a mágikus erdk egyik  vé Jetb.'1 a másikba ra€ A-

ják. A fémtüker segitségével Vcroniknak sikeriid a diák gon-

dolatait Ledge felé irányitani. A Paulmann-házban eltöltött  

nap mé ~ inkább a realitáshoz közeliti h5sUnket. Serpentine 

háttérbe szorul: "IhL. wurde es nun klar, dass er nur best: r-

di an Veronika gedacht, ja dass die Gestalt, welche ihm ges-

tern in derrá blauen ZiLmer erschienen, auch eben Veronika  

:evesen, und dass die phantaE tische sage von der Vermdhlung  

de.s „aalaua ders mit der Lrünen Schlange ja nur von ihm  

,escLrieben, keir:eswe` s ihm aber er z hit worden sei .. 

n,usste herzlich fiber  die  toile Einbildung lachen, in eine  

kleine Scblange verliebt zu sein und einen vvohlbestallten  

Archivarius fiir einen 'alamander zu halten." /I.22 6 .7  

Kétségbe Ionja tehet a romantikus viláá létét, Veronikát  
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akarja feleségül venni, régi terveit mevalósi  ,..ani. A pufis  

hatására azonban ujra felmerülnek benne a csodálatos esemé-

nyek, 'erbentina léte ujra kétsét.telenné vális. belső harc 

dul benne a két leé.nyalak között, mindkettő vonzza.' 1271  
11  

áerpentina! Veronika!"—kiáltja, amikor PauLann lánya puncs—

csal kiállja. Lrdekes módon filiszter—barátai is id:"szakosan  

a romantikus világ dolgainak ért"ivé válnak az ital hatásá-

ra, de a 'evetkezd napon ez számukra már csak másnaposs < ot  

jelent.  

Anselmus másnap teljesen hétköznapinak találja az O d.ig  

rendkívüli és titokzatos Lindhorst—házat, a nadárhanok kost  

nem szólnak érthető nyelven hozzá. A másolás jóval nehezebb-

nek tűnik, hiszen érzelmi kapcsolatok hi j j en nem tud behatol-

ni a pergamenttekercs kusza betf?inek rejtelmeibe, sőt az ere-

deti lapra pacát ejt. 3iintetésképperi kristá,lytivegbe  

Hogy ez nem valódi börtön, csak saját biintudata bénitotta  

meg, arra a hasonló sorsu diákok és gyakornokok szavai utal-

nak: "Der 5tudiosus ist toll, er bildet sich ein, in einer  

gl sernen Flasche zu sitzen, und steht auf der 3lobrücke  

und sieht Lerade hinein ins hasse.r. " /I.233./  

Hamarosan megjelenik az öre Liese, köz}e és Lindhorst kö-

zött harc kezdődik életre—halálra. A_ ellens ;e= erek vere- 

sés et szenvednek, hősünk kiszabadul, feleségül veszi erpen-

tinát, és a roLantikus világgal való kapcsolata révén k ltővé  

fejlődik. Anselmus története a :_ itosz sikj ~n fejeződik be.  

A mü utolsó mondata azonban, amely Lindhorst szájából hant zis  

el, ujra megkérdőjelezi a meseviláLot, azt h-"sünk szubjektiv  
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belső vilkának tekinti: "1st de .,n :'berhaupt des Anselmus 

Selgkeit et as anderes als das Leben in der Poesie, der sich 

der heiliEe Einklang aller F,esen als tiefstes Ueheiu:nis der 1a-

tur offenbaret`?/I.245./ A mese vé,_kic: engése szerint a költé-

szet válik valósággá. 

Az etész miire jellemző, hogy az iró először bizonyos 

illuziót ébreszt az olvasóban, később ezt lerombolj` Ugyan-

azokat az eseményeket először a csoda, majd a valóság szemszö-

géből világitja meg. A cselekmény fejlődésével 	illuziórom- 

bolás egyre inkább időszakossá, részlegessé válik, a csoda 

győ‘z az értelem felett. A természetfeletti végső győzelme is 

rel= tivvá válik azonban, azt irónikus elemek alkalmazásával 

éri el Hoffmann. A wü befejezése u{yan a filiszterek világá-

nak értéktelenséfiét hangsulyozza, elveti azok egyoldalu racio- 

nalitását, utilitarizmusát, 	hétköttnapisá b .-? al való meg,eléL e- 

dettségét, a cim és tul.:. jdon utáni hajszájét, de Anselmus 

passzivitását, külső erőkre hagyatkozását sem tartja köve- 

tendő példának. Anselmus nem igazi hős, a magasabbrendű irán-

ti fogékonyság jellemző ugyan rá, de nincs meg az ereje ahhoz, 

hogy maga szabaduljon meg a hétköznapoktól. 

Hoffmann a társadalmi ellentmondásokat az egyénre vonat-

koztatva vizsgálja. A korabeli társadalomban a feudális ud-

v-3r, a his- és nagypolgárság életszemlélete nem tette lehe-

tővé, hoc v közülük válassza ki hősét, hősének sziikségszcrüen 

az előzőektől eltérő tula jdonsá okkal, életszemlélettel kell 

rendelkeznie. Igy jut el Hoffmann a müvész /müvészlélek,diák/ 

ébrázolásáig. A művész törekvései és a korabeli társadalom 
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között fennálló ellentmondások megoldása amesében u y törté-

nik, hogy a hős eltávozik a társadalomból, hos.y az alkotáshoz 

szükséges szabadsága me r  legyen. Ugyanakkor az emberektől való 

teljes elszakadás ujabb ellentmondást rejt magában, amit Hoff-

mann a kispolgári család-idillben próbál feloldani. Igen jel-

lemző, hogy a romantikus mtivészlélek fü_ etlenségét egy nagy-

birtok /"Rittergut"/ biztositja még Atlantisban, a költészet 

birodalmában is. Az igazság birtoké.bar, a költészet világában 

sem  válik a főalak fü.g€etlenné a mindennapok t;rvényszerizségei 

alól. Hogy kizárólag gondolatainak, müvészetének élhessen, 

ho t  )/  a földi gondoktól megszabadul on, anyai függetlenségre 

van szüksé€.e. A "Der €oldene Topf" c. mesében Atlantis a köl-

tészet birodala.nak szimbóluma, ugyanakkor magában foglalja  

a lindhorsttól örökölt nagybirtokot is. 

ir int láttuk, hősink már a mese ezdetén is egy álmodozó 

iiju, aki a reális valósáshoz necc kapcsolódik szorosan. Zrkó-

zott és magányos, mint Hoffmann mesehősei általában, akiket 

környezetük őrültnek, jobbik esetben kölöncnek tart. A minden-

napi élet problémaival szemben tehetetlenfal 611, ugy anakkor 

fogékony a csodák iránt. elénk fantázia jellemző rá, ez te-

szi lehetővé a mesevilági létezésébe vetett hite fenntartását. 

küvészi adotts gokkal rendelkezik épp ugy mint Balthasar va y 

Peregrinus Tyss. A "Klein Zaches" c.mesében igy jellemzi a 

hőst Frosper Alpanus, a varázdó: "Ich lieoe, iuhr prosper 

Alpanus fort, ich liebe 4ting,linge, die so  wie du, mein ialtha-

ear, Sehnsucht und Liebe im reinen Herzen tragen, in deren 

Inr,ern_ ncch jege herilichen lkk!cor e widerhallen, aie dem fer- 
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nen Lande voll göttlicher rounder angehören, das n ►eine Heiiaat 

ist. Die £lücklichen, it dieser inneren b,usik begabten men-

schen rind die einzi en, die man Richter nennen kann...- 

Dir ist, ich +Heise es, mein Éeliebter öalthasar, dir ist es 

zur•,eiien so, als verstündest du die murmelnden Suellen, die 

ráuschenden Baume, ja, elsspr'che das aufilaii ende Abendrot 

zu dir mit verstandlichen ,,orten! — Ja,  mein lsalthasar! — in 

diesen ,g.omenten versteres t du wirklich die wunderbaren Stimmen 

der Natur, dean aus deir.eu, eiFnen Innern erhebt Bich der gött-

liche Ton, den die wundervolle Harmonie des tiefsten tiiesens 

der Natur entz.ndet." /IV.171./ 

A "Der goldene Topf" c. Lesében a hős a cselekmény kezde-

tén a XIA. századi Drezda, vé: én pedi; az idő es hely nélküli 

.._esebirodalom, Atlantis lakója, Fejlődése tehát a reális világ-

bál a mesevilágba vezet. A későbbi  mesékben /Klein Caches, 

1-'rinzessin Lra1Lbilla/ a főalak nem válik a mesevilág tai- fá- 

vá. Látásmódja, a termászet csodái iránti fogékonysága fej-

lődik,  ha a próbákat kiállja, mesebeli tulajdonságokkal ren-

delkező jutalomban részesül, aaely további életét megkönnyi- 

ti. Lzes  a  hősök azonban a u.ese végén is a reális  valóság szint-

jén tal: Ihatók, az ideális világi múr egyértclmilen saját belső 

költői /mivészi,' viláf okkal azonos. 
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2. Az Őrült 

A XVIII. század végén a "termszettudomány sötét olda-

la" /Nachtseite der Naturwiesenschaft/ az orvosok, terL észet- 

tudósok, filozófusok és a laikusok körében nagy érdeklődést vál-

tott ki. E fo alncn különMe, részben tudományosan is alátá-

masztható, rszben tudományosan tisztázatlan, titokzatos je-

lenségeket értettek, mint pl. a magnetizmust, a hipnózist, a 

szol nambulismust, a telepátiát, az önszug esztiót stb., ame-

lyek segitsa€ével az emberi lélek eddig feltáratlan mólysé-

geibe próbáltak Nehatolni. Ezek kapcsé:: a betepes lelki- és 

elmeállapotok is az érd&Jádés középpontj ába kerültek. E.T.A. 

Boffi annt hambergi orvosbar6tja, dr. harcus ismertette meg e-

zekkel a jelenséYekkel. 

O. Nipperdey i y határozza ,.eg;  az elmebetegség lényegét, 

"Abnormitat und ■iannsinn sind nicht Krankheitseinbrüche von 

aussen, gescnwei e denn sonatische :rkrankun,en, sondern es 

sind seelische Entwicklung besonderer Art, die aus der 

Eigentümlichkeit der Psyche und aus dem Lebensschicksal hervor-

gehen, und bei Aufhellung dieser Voraussetzungen verst.ndlich 

gemacht werden können."/29/ 

Hoffmannt, int irót nem a szomatikus jellegei megbetege-

dések érdekelték, hanem a lelki folyamatok, a ue gbete ellés 

létrejöttének okai, az cárület pszichikai értelmezése. A be-

teg és egészséges állapot között a határ nem egyértelmü, a 

különbség a pszichikai reakciók erősségétől függ. Ugyanakkor 

a romantika filozófusai az őrültséget nem csupán betegség- 
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nek tekintették, hanem kapcsolatba hozták a szellemi tevé-

kenysé€ magasabb forn'ival, a művészi alkotókénessé €gel is.  

Schellin4 stutt€anti mr€- ánelőadósaiban igy szól erről: "Was  

vdr Verstand nernen, wenn es wirklicher, lebendi€'er, aktivar  

Verstand ist, ist elgentlich nichts als -eregelter .ahnsinn. 

Der Verstand kanra sich manifestiereri, zei or in seinen Ge€en-

sat z , also im Verstandlosen. Die i.enschen, die keinen lahn-

sinn in sick haben, sind die t.enschen von leeren, unfrucht-

'brem Verstand. Daher der um€ _ ekehrte Spruch: nullum magnum  
in€,enium sine quanda dementia; daher der göttliche + ahnsinn,  
von den: rlato, von dem die Dichter sprechen. Namlich, wenn  
dieser eahnsir,n durch Einfluss der áeele beherrscht ist, 

dann ist er eir. v,ahrhaft öttlicher ahr.sinn, dann der Grund  

der Begeisterun€ , der tirksamkeit iiberhaupt. "/29/  
E.T. ~1. Ilofimann művészetben az őrült alakja többféle  

we€ világitásban lép elénk.  

"Der Sandmann" c. elbeszélésében az iró a főalak,Natha- 

nael lelki fejlődését ábrázolja, amely elmebetegségbe tor-

kollik. A fó probléma a műben az,  hopy a dé; . oni erők lehet-
nek-e közvetlen hatással az ember életére. A magnetiz:..us  

jelensé€eivel állunk szemben, hiszen ebben a korban é,:men  
ezekkel  próbálták bizonyitani a démoni erők hatását.  

l4athanael bonosz erőktől való félelme gyermekkoráig 

naulik vissza. Az álomhozó ira ná meséje, aki a szófogadatlan  

gyerekek  szemébe homo1ot ' _ zér, majd szeu»ket elviszi  gyer-

mekének ennivalóul, nagy hatrAst gyakorolt rá. A manó az  d 

sz á.m:éra a f31e1L.eteset, démonikusat, borzasztót jelképezi.  



- 39 - 

Coppelius ügyvéd, akivel együtt apja alkimista kisérleteket 

végez, félelmetes benyomást fyakorol az érzékeny eyera ekre, 

mert számára a manó és az ügyvéd es . y alakká olvad össze, Cop-

pelius tathanael száu,_",ra reális és fantasztikus elemekből 

szett figurává, a félelmetes és titokzatos erők me€testesi-

tőjévé válik. apja hirtelen halála az egyik Coppeliusszal 

együtt végzett kisérlet alkalmával megersiti a fiubn az 

ügyvédről alkotott elképzelést. Diákéveit L—ben tölti,ahol 

Coppolában, a herométer— órusbsn Coppeliusra ismer. Az ismé-

telt találkozás váltja ki benne a katasztrófát. Egész lénye 

megváltozik, a ros-z emlékek felidéződnek benne, kiszolgál-

tatottnak érzi magát a sors kénye— kedvének. A lelki konf- 

liktus szerelmi téren . jut kifejezésre: Nathanael elfordul 

kis é prózai, de Őt nagyon szerető menyasszonyától, Klárá-

tól, és Coppelius—Coppola létcsöve révén közel kerül Olim-

piához, egy automata bábuhoz. 

Az automata—motivum többször visszatér a cselekmény 

során. A hős teljesen szubjektiv módon értékeli a Lech'nikus 

automata jelleget. 1 oémában irja le Klárához fiiződő szerelme 

t;rténetét, amelyben zavaró tényezőként Coppe: :us lép fel. 

Amikor  a lány kritizálja felfogását, "élettelen automatái 

nak /111.39./ nevezi, igy utal arra, hogy szerinte képtelen 

megérteni a terL érzet mólyebb titkait. Ugyanakkor Ulimpia, 

a mechanikusan LiozLó, leánv_formá ju bábu mozdulatlanul, el-

lenvetések nélkül hallgatja végig műveit, Nathanael szerint 

tehát d érti meg miivészetét:" Er erbebte vor innerm Entzücken, 

v enn er bedachte, welch ihunderbarar Zussmmenklang sich in 
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seiner;, und Olimris Gemvt tdglich mehr offenbare... "/III.47./ 

A szerelem, az egyik legeLberibb érzés, azáltal, hogy 

egy élettelen bbuhoz füzfidik, embertelenné válik. Diáktár-

sainak Olimpiéról alkotott véleményét SieFaund tolm á csolja: 

"Sie ist uns - nimm es nicht übel, Bruder! - auf seltsame 

neise starr und seelenlos erschienen. Ihr l%uchs ist regel-

ri.:ssiz sov,ie ihr Cesicht, das ist wahr!- Sie kc;nnte flip schön 

Eelten, wenn ihr ilick nicht so Fanz ohne Lebensstrahl, ich 

möchte sagen, onne)ehkraft w're. Ihr Schritt ist sonderbar 

abge-esten, jede .Bewegung scheint durch den Gang eines auf-

gEzegenen adderverke bedingt. Ihr Sniel, ihr Singen hat den 

unangenehm richtif en geistlosen Takt der sin -enden 1, : aschine, 

und ebenso ist ihr Tanz."/III.46./ 

Az életet ez emberben a szem szimbolizálja, amelyet a 

démoni mester sem képes megalkotni, csak lope .s révén jut 

hozzá. A szem vezérmotivumként szerepel a miben: ez álomhozó 

manó a gyerekek  szemét  viszi magával, Nathanael levelében 

Coppelius kiilsejének leirásakor e:;.liti, hogy szurf s tekin-

tetű zöldes macskaszege van, Spalanzanit pedig ugy jellemzi, 

mint akire kis, szurós szemei vannak./III.33./ 

Olimpia és Mára lényéLek leirésako.: is döntő szere,, jut a szem-

nek. A két nóalak szemét egyrészt Nethan'el, ;.ősrészt kivi31é.1-

lók szemszö2.éb(1 ábrázolja Hoffmann. A több nézőpontból való 

me€kezelitós lehetővé teszi, hoLy nyomon kövessük: a hős lel-

kiá11apotárrr.  1  , l toz s(val hocy- an alakul viszonya a valóság-

hoz. Klára szeme élettel teli, pillantása ji sokat is élénkké 

tesz. Igy jellemzik a kivülállók: "Biner von innen, ein wirkli- 
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Augen mit einem See von ilúisdael, in de„, des wolkenlesen  

Himmels reines Azur, Fiald- und Blumenflur, der reichen Land-

schaft ganz huntes, hoi.tres Leoen spiepelt. Dichter und : eister  

ginger aber weiter und sprachen: "sas See - was Spiegel! -

Können wir denn das Midchen anschauen, ohne dass uns aus 

ihrem B1 ici. wunderbare hirmlische (, esdn r e und Kl inge entgegen-

strahlen, die in unser Innerstes drinfen, dass da alles wach 

und rege wird?...” /111.36./ 

Nathanael költeményében szerelmi boldot,sd a ah.kor ér  

véget, amikor Corpelius Klóra szenét levérinti: "Lndlich,  

als sie schon am Traualter stehen, erscheint der entsetz-

liche Coppelius und berührt hlaras holde Augen; d i e sorin-

gen in .'a  J  ianaels Brust, wie bluti, :e Funken ser;. end und  

brennend••• "/I II.33./ Ez később valóban megtörténik, bár  

Spalanzani nem Klára, hanem a szétzuzott Olimpia véres sze-

meit Nathanae] után dobja, akiben, a_korá -ban k'ilteu:.:nyben  

ábrázolt képek megelevenednek. A megrázó élwny, a szerelmé-

ről, Olimpiáról alkotott illuzió sAtrombolása tébolyba ker-

teti. Ekkor bizonyosodik ,.reg ugyanis arról, hogy nőideálja  

érzelu.ekr' géptelen bábu.  

.int u.ár em . itettUk, a szemlélők szárára klóra szeme élet-

tel teli, tiatnanael költeménye azonban ezt másképp értékeli,  

a mii a követez képpel fejez"dik be: "Nathanael blickt in  

Klarss ATi en; aber es ist der Tod, der mit Klaras Augen ihn  

freundlich anschaut."/III.33./  

z ilju tehát egyre ink<~bb eltávolodik a valóságtól. kig  
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szemében Klára értetlen,  merev automatává v,ltozi, addig  

Olimpia, a  fabábu szeme, a.ely kezdetben merevnek és halott-

nak tünik, képzelete  ős a Coppelától v s(relt látcső hat :sá  ra  

er.yre inkább élettel telítődik: "... Stunz3enlang sah sie mii  

starreii Blick unverwandt deü Geliebten ins ziu,e, ohne sick%  

zu rücken und zu bewegen, und  Lamer glühender, immer leben-

diEer wurde dieser 31ick. "/III.47./ A sima és a látcső moti-

vuma szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Est már Coppola szavai  

is előrevetitik, amikor lrathanaelnek szeu.iiver :et ős  látcsövet  

kinó.l: "Ei, nix 7vetterglas, nix , etterL,las! — hab auch sköne  

Oke — sköne Oke!"/III.41./  

A.Gloor igy  fogalma-,za meg ezeknek az eszközöknek a  

szerepét E.T.A. Hoffmann műveiben: "Das i.onzipieren von bis-

he_ unbewussten Zusammenhdn-en geschieht in der Dichtun. 

Hoffl,.anns .eistens lurch das Aufsetzen einer brills oder  

durch die Gunilfenahme sines 1 ikroskopes oder rernglases, be-

sonders wenn es sich um das Erschliessen des ireLdseelischen  

hantlelt. Dieses Symbol ist gut und mehr als eine losse  

Alle_orie. Dass das Auge das Fenster im menschlichen K rper 

sei, durch das hindurch die Seele schimmere, ist eine uralte  

Vorstelluu` , die sick Hoffmann zu eigen uachte. Das mit der  

Brille ~sezaffnete kuLe erkennt. Die Brills abor ist sin  

Erzeugnis des menschlichen Geistes. Somit wird das otische  

Instruu:ent überhaupt als nittel zum scharferen i rrkennen und  
eob,{chten ein Symbol des 3ewusstseins. "/ 3/  

A szemnek ínár a priwitiv népek is kqönös jelentősé, et tu-

lajdonitottak. Régóta fennáll az a hiedelem, hogy a szem  
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a lélek tükre. navatsr "Physiognomisehe FragmentQ sur beför-  
denunt der ensehenkenntnis and Yenschenliebe" c. milvében az  

arc és a jelleu: kózá tt őeesetú}- ,-éseket próbál u►ec llapitani.  

húvtez - egyéniséeek esetében a szem kUönds jelentésér. el  

bir; "Allen reinen Betraehtungen zufolge emu die entsenei-  

dendsten Züge des Künstlers beynehe iamer is Augt und in der  

Stirne - se.br oft bloss in der lugenbraunen. 	 -  des heisat,  

da  am  sicntbarsten, am sprechendster. " 1  31/ Később pedit ir v irs  
"Lie t.er4e des Künetlere sind wie seine Augen. Der Physiouno-  
sist sieht sein Aug in seines Aerke; und sein éerk in seines  

AuT..e."/32/  A szem as arc, 8<<t bizonyos m ' rtékig az egész evyé-  

ni:~éf, jellesző jévt válik lioffu,enn és - mint ,és6bb látni fog-  

juk  -  Dosztojevezkij süveiben.  

A bossorké,nys•ster-kéezitett e optikai •szk©ek befolyt.  

sQl ják as easkőst hA8aaló észleleteit.  Nathaniel  végső  ór- 
j.3noési rohamét, es.ely öngyilkos   s, al végződik, a  látcső hass-  

nálata inditia el. Ehhez kapcsolódik az autoLata-aotivum visesa-  

térése:  Nathaniel Klárát Olimpiával azono,sitja, sAlbadulai ici-  

ván a bábutál, ezért akarja let{lszitani usenyasozonyát • torony-  

ból.  

Nathanael a• yÓsddése, ho c y az ec:.ber ne:., szabad,  haneu. 

sötát hatalaak játíkasere, amelye ellen hiába lózed. Ha al-

kot valamit, az  sem saját énjéből fakad, hsmes magasabb  

erők hat! sóra t drténik. Klára i s fivére,  Lothar ezzel szer -.  

ben azt a n3zetet képviselik, hogy a gonosz hatalo. csak az  

ember bels' viló0áb61 kiindulva aőkődhet, tehát e ;  y )szichikai  

erőről var. szó, Nathanael sa jut énje fantomjáról, 	a:: .elyet  
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tudatosan le ::ell küzdenie. 	iLy fob aln.azza meg v:lewé- 

nyót. "Ja, liathanael, du hast recht, Coppelius ist ein böses, 

feindliches rrineip, er Kann Eptsetzliches wirken vie eine 

teuflische acht, die ri chtbarlich in des Leben trat, aber 
nur dana, wenn du ihn nicht Pus Sinn und Gedanken verbannst. 
Solan€e du an ihn flaubst, ist er auch und vlirkt, nur dein 
Glaube ist seine kacht." /III.7./ 

} athanaelhez intézett levelében Klára savai•  it tatnak 

rá arra, lennyire eltávolodott vőlegénye a valóságtól, r; fan-

táziaképei léptek előtérbe a valósággal szerben: "Geradeaus 

will ich es Dir nur gestehen, des:_, wie ich ;eine, elles 

Entsetzliche und Schreckliche, wovon Du sprichst, nur in 

Deinem Innern #orging, die wahre wirkliche . ussenwelt aber 

daran wohl wenig teilhatte."/III.zl./ 

a.i f  a "Der Sandmann" c. elbeszélsben a his elmezavara 

try i'iusen végződik, a kiviilállókat borzadással tölti el a 

szerencsétlen Nathanaei sorsa, addig Serapion remete rögYesz— 

ui je révén idillikus állapotban éli le életét. L.Xöhn igy 

jellec.zi a hoffmarni idillt: "Die seraNiontische Idylle ist 

keine Idille der objektiv—vollendeten Har;.onie, der linheit 

von G :ist und ;innen, "der ;crlönheit, au' das wirkliche Leben 

sn gewendet". Sie bleibt eine Idylle der `Llhiespalt. Dennoch 

erfüllt Ouch die sera-:iontische Idylle die forderunt, den 

Zustand der tube zu schildern, nur tut sie es betont subjektiv 

und day:.it relativ:/33/ 

P gréf történetét Cyprian meséli el baritainak, akik 

később a rei:.etét irói példaképcikké választják. 
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A gróf fejlődése, amelynek végén Serapion remetének kép-

zeli tagát, három szakaszban történik. Kezdetben sokola'aluan 
képzett, szellemes világfi, aki jelentős diplomáciai tevékeny-
sé`et folytat. A társaságban kedvelik remek humora Liatt. A 
m a ,a s ab .:rendű iránti fogékonyságát i ut _ t j a, hogy el i sa ert k; l—

tői tehetséL  :  ":, it seinen Kenxitnissen verband er ein aus-

gezeichnetes Dichtertalent, alles, was er schrieb, war von 

einer feuri en Fhantasie, von einem besonderen ('eiete, der 

in die tiefste Tiefe sclaute, :,eseelt. "/V.62./ 

Ekkor müvészi és társadal i tevékenysé6e összeegyeztethető-

nek tünik. Sikerei csucsán azonban váratlanul elti;nik család-

ja köréből. A második fejl i" dési szakaszban P gróf elveszti 

az önawaJival való azonosságát, a  tiroli hegyekben él raaete-

ként. Arikor az előző harmonikusnak látszó állapotba akarják 

visszakényszeriteni, düh és órjön„és a válasza. A harmadik 

fe jl'dési s'a.kaszban a társadalai kötötLsé.:  essen kívül talál-
ja 	ujra kie ensulyozcttságát. Önmagát Serapion rei: eté- 
nek tartja, aki Fecius császár idejében a thd)ai sivatagba 

aenekAt, és Alexandriában mártirhalált halt. mindent rög- 

eszméje szeaszögéből értékel, az ennek ellentmondó momentumo-

kat relativiz'`lja. i hely, aa id" , a természeti törvények szá-

mára csupán emberi konvenciók, «.elvek az isteni erőt és az 

emberi képzeletét nej: akadályozhatják. Sa játcs lo:ikájával 

tehát uj világot alkot aa,a körül, a IClső valósá , ae ;színik 

számára. :.inden más tudati tevéaenysége normális 	marad. 

Belülről fanadó vidámsági» jellemzi, senkit sem bánt, 	taná- 

csokat ad, prédikál. Arckifejezése szelid: 	"Kein 	ápur 
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des Aahnsinns pr in seinea Ldesicht zu finden, dessen milde 

Züge von seltenex huhe und Heiterkeit zeugten."/V.63-64./ Ez 
ea külsó gazdal  belső életének tükröződése. 

Az elmezavart Serapion átértékeli, boldog állapotnak te-

kinti, amelyet :n''soknak is kivén: "L'áiige dich, o mein Bruder, 

der Himmel schon euf Erden die 1 <<uhe, die Heiterkeit €eniessen 

lessen, die mich erquickt und st ► rkt. rürchte nicht die 

Schauer der tiefen Einsamkeit, nur in ihr geht dere froalumen 

Gen:üt solch ein Leben auf." /V.68./ 
Serapun neii az örökkévalósá_ ős  az objektiv idő között 

for lel helyet, mint ahoy egy  remete—alaknál  várná. az olva-

só, hanem a szubjektiv belső és az objektiv idő között. A pa-

radicsomi harmonikus állapotot ennek következtében nem a tul-

vilát . on, az örökkévalóságban éri el, hanem az boldog  belső é-

letének következménye, auelyet saját szubjektiv ideje szerint 

él  ét. 

A látogatót meglepi Serapion élénk fentázirija, ez ált'la 

előadott történetek életszerűsége. "Serapion erzdhlte jetzt 

eine T'.ovelle, an€ ele€ t, durchgeführt, wie sie nur der g. eist-

reichste, mit d e r.  feuristen Phanta . sie be g abte Dichter anle- 
t en, durchfnirer_ kann. alle Gestalten traten mit einer pies-

tiscnen Rundunt, unit einem gltáhenden Leben hervor, dass man, 

fortterissen, bestrickt von magischer Gewalt wie im Traum, 

daran glauben musste, dass Serapion alles selbst wirklich 

von seinenm Berge erschaut." /V.69./ 

A recete s4.erint a szellem, a fantázia szerepe d'ntő 

a mceismerésben: "Viele haben des such un; laublich gefunden 
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und €; eaeint, ich bilde u:ir nur ein, das vor mir im üussern  

Leben wirklich sich ereigner, zu sahen, was sich nur als  

{Jeburt seines Ceistes, meiner Fhantasie gestalte, Ich hal-

to dies nun fur eine der spitz indi;sten Albernheiten, die  

es gehen kanr. I$t es nicht der .eist alien. ,  der das, was  

sich um uns her begibt in Raum und Zeit, zu erfasseL veru:ag? - 

Ja, was hört, was sieht, was í:hlt in uns? - viel l eicht die to-

ten . ascb iner., die wir Auge - Chr - Hand etc. nennen, und nicht  

der Ceistr ... Ist es nun also der eist all . ein, der die  

[set ebenheiten vor uns erfasst, so hat sich das auch wirklich  

begeben, was er dafiir anerkennt." /Y.68-69./  

I~ ei► Ez a dönt;  ♦ tehát,  ho ,y a költő azt ábrázol . ja, ami a va-

lóságban megtörtént, hanem az, hogy a valósk illuzióját  

keltse, azaz olyan valósin . -jelleget legyen ké T;es adni az áb-

rázoltaknak, hogy reálisnak tűnjenek. Ebben a felfogásban a  

ro.antikára jellemző szubjektiv idealizmus nyilvánul me€. 

Cyprian, az elbeszélő, nem egyértelmüen viszonyul az  

örült  alakjához. Becsiili benne a költői tehetsét : et, de bor-

zad is az abnormr;listól, az emberi tudat ielboi..lásától.  

A primitiv népek az elmebete ttet tis::telettel vej  yes  

félelemmel vették körizl. Hor;y e felfoLás tovább élt, arra  

bizonyiték, ho ;__y a romantika korszak:..han a zseni és őrült  

egyu.ástól nem távolesn fogalmak. Az őriiltet isteni i t az-

ságok kinyilatkoztató  j ~~.nak, a hétköznapi ember szánára is-

meretlen összefüg ,éses látójának  tartották. Cyprian is  

ezt vallja: "... Iffier glaubt' ich, lass die i atur _ erade  

beiu, Abnoruen P icke ver önne in ihre schauerlichste Tiefe,  
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und in der Tat selbst in dem Grauer, da.s with oft bei jenem 
seltsaa.en Verkehr betin , bingen lir Aimun€,en und íiilder auf, 
die meinen Geist zum besonderen Aufschwung starkten und beleb-

ten." /V.71./ 

Hoffmann és barátai számára Serapion Lint eszménykép nem 
a valóságtól való menekülést, hanem azt a látóképességet je-

lenti, amely teltekint a valóságon, de ez a valósághoz való 

kötöttség tudatában történik. A látás és láttatás ereje esz-

tétikai itéletté ei.elkedi':. U yanakkor az objektive létező 

kiilvilá€, a valóság jelentőségét  nem szabad lebecsülni, hi-

szen éppen a valóság az, amely 	ijieglátott összefiiggések, a 
belső élmények ábrázolására készteti a hü vészt. Lothar Sera-

p„ion őrültségét a remete extrém szubje6.tivizmusával okolja, 

rögeszméjét  nem annyira  b3teges abnormi -La iak, quint egy bi-

zonyos szeAéletmódnak tekinti: "Armer Serapion, worin be-

stand dein »annsinn anders, als dass irgendein feindlicher 

Stern dir die Erkenrtnis der Duplizitü.t geraubt hatte, von 

der ei_entlich allein unser irdisches Sein bedinpt ist. Ss 

€;ibt eine innere pelt und die geistige Kraft, sie in volley 

Klarheit in deli. vollendesten Glanze des regesten Le.ens zu 

schauen, aber es ist unser irdisches Erbteil, dass eben die 

iussenwelt, in der wir eingeschachtet, als der Hebel wirkt, 

der jene Krafft in dewegung setzt."/ r .95./ Seraraion számára 

éppen élctényeink forrása, a külvilág szdnt meg létezni, igy 

egy saját maga által teremtett álomvilágban élt. 

Az örült  alakjának ábrázolása igen gyakori a romantika 

irodalmában, k"lönösen E.T.A.iíoffmann-aá.l. ,gig a hoffmanni 



mesehős a mese miifaji sajátságai következtében ter észetszerü-

leg a valóságból egy mesebirodalomba jut el, adai , az elbe-

szélésekben a reális világ tagadása szükségszerien elmezavar 

következménye. Az ideál és valóság kettősségében az ember _nem 

mindi' , tud kitartani, akaratereje gyengesége miatt, a való vi-

lág csá.bitásai miatt gyakran leu.cnd ideáljáról, aeinek biintu-

dat a következménye. ::z a büntudat elvezethet a tudat felbom-

lásához, gint ahogy a "Die  Jesuitenkircae in l:" iee;tőal ak jánál 

történt. xz el .eeavar kialakulásakor gyakran 	erők hat- 

nek az edberre, de valójában a veszély elsősorban saját belső 

kiegyensulyozatlansá` a miatt fenyegeti a h-fist. A  romantikus  

figurák érzelmei igen hevesek, ezek tulfeszitettséLe is lehet 

sz őr,iltség kiindulópontja. ti  következőkben látni fogjuk,hogy 

elsősorban a müvészfigurákat fenyegeti az elmezavar veszélye, 

mert kimondottan érzelmi beá1litottságu emberek, akis a kül- 
ső és belső feszültséLeken nehezen lesznc: urr_, egyenselyu 

kat nehezen tartják fenn. A. Gloor i;,y határozza 1.:eg ae Őrült 

figurájának helyét Hoffmann miivészetében: "Der .yahnsinnige 

wird zu einer syibolischen GrenzfiEur, in der '.ufgabe und 

Gefahr romantisch-kOnstlerisceen Lebens sichtb r werden."/34/ 

Hoffmann az őrültsévet nej, et yértelm";en negativ álla ,ot-

nak, betegséLnek tekintette, hanem olyan állapotnak is, amely-

ben mélyebb  összef. g vések ismertjévé vilik sz ember. Az elme-

beteg állarota et,yréezt félelmet, másrészt szenvedélyes ér- 

deklődést vált ki a szemlélőben, hiszen szellemi erői le 

hanyatlottak, másrészt viszont az "isteni árUetként" való 

fclfog s  értelmében bizonyos tekintetben magasabban L11 az át-

lagembernél. 
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3. A miivé s z  

Hoffmann irói munkásságában a nüvész alakja központi  

helyet foglal  el.  A $süvé sz és a  külvilág ellentéte, illet-

ve a miivész önmagával folytatott harca visszatér téma Hoff-

mann éktövében.  

A "Leüensancichten des haters i,urr" cimü Híoffman-re- 

ény az iró elbeszélő miivószetének esuc aát jelenti. Közpon-
ti alak jóban, araislerben az iró saját élete met,prúb ltatá-

salt idézi fel, ezért ezt a figurát az iró ,u.sodik énjének  

nevezi a Hoffuzann-kutatók többsége. A mil töredékes formában  

maradt ránk, els két kötetét 1820-22 között irta Hof ma n,  

a torvetett harmcdik kötet az iró 1823-ban bekövetkezett ha-  

lála miatt mér new készUlt el.  
thurr kandur alakjának  el djét L.Tieck "Der  festiefelte  

Kater" c. mUvének főhősében kereshetjük, akit a macska ma-

ga is emle et feljegyzéseiben, a r{reialer-életrajzban pedig  

a "Phantasiestücke ín Callots manier" már ismert zeneszer-

ző- figurája tér viszi.  

! regény kettős felépitósénez az inditókot Jean l aul  
"Das Leben :Fibel_s"/1812./ c. orvének alapötlete adta. két,  
látsz(lag véletleniil e ;y ._:s :emellé ker16 cselekru ,ínyszálból  
á ül fel. Formaila ,_ Durr kandur önéletrajza képezi a  re-

tény u . a ,vát, a i,reislerr5l szóló fragmentumok csak a vélet- 
len játéka folytán kerültek a miibe, hiszen a széttépett könyv-

la - okat, aLelyeket a macska-iró itatósként, illetve alátét-

ként haszn'lt, kurr kéziratával eoUtt kinyomtatták. Tartal-

;ciln ~ félreórthctetlenr1 a Kreislerr'l szóló rész az elsőd- 
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leges és lényei cs a u.acske—irórdl szóló részhez képest,awely  

csupán a zeneszere, életrajzának parodizélt ellenpólusa. Hoff-

mann e me oldásban a kor valósága ellentmondásaival szemben  

érzett keserű iróniáját juttatja kifejezésre. Az önmagát di-

csöit6 kandurról, aki a megalkuvó nyárspolc ár tipikus alak-

jaként lép fel a :, :;;ben, teljes képet kapunk önéletrajza  

alapján, miF Kreisl erről, aki P magasabbra törő miivé sz jel-

képe, csak fragmentumokból, felületesen, véletlenül értesfilünk.  

Természetesen szetesen ez a látszat na gvon átgondolt regény—komnozi-

ciót takar. Nem osztjuk A. Gloor véleményét, aki i'v ir a  

regényr5l: "Fin reckisches Durcheinander von Bedeutunren  

und. Sinnzusau.menhn_ en verwirrt den Leser. Die Satire ist  

um ihrer selbst willen da und nicht zur wdrzung. ' iefe Be-

deutunen und alle orische 3ilder warden sofort wieer  

zerstört. "/x5/ I :z ugyan, ho  :_y az illuziórombolás a regény  

felépitésében i .~ en fontos szerepet kap, de ez nem megy az  

érthetősé€ rovásúra. Hofimann müveiben gyakran használt fo-

gás, hol. y a mult ese1Aénveit, az el5történetet a cselekmény  

során lassanként ismerjük .Lei,. az előtörténet magyarázza az  

inditóokokat, adja a titokzatosnak vélt összefüg"ések magya-

rázatát. ti mult eseu.ényeinek teljes ismertetése általában  

csak a mü véLén következik be, ezt a fo.íl st az olvasó ér-

dekl6dés~ének ébrentartására, a  fe-e ltsép fokozására hasz-

nálta tioffmann.  

A cselekmény két sz:.la véfs5 soron ugyanazt a témát  

dol€ozza fel: a művész és a társadalom viszonyát, illetve  

a niUvész bels világ ának problematikáját. A müvész és a tár- 



sadalon viszonyának kérdősét a regény két r'szében más-más 

oldalról közeliti meF: az iró: Kreisler feudális, k.urr pedig 

polgári társadalmi viszonyok között  él. A két társadalmi szfé-
ra, amelyben hurr és Kreisler mozoi-, nem fedi ugyan egymást, 

de idgnk nt macis kapcsolatba keriil egymással. 

Hens-Georg Werner Igy fogalmé zza me` a regény felópité-

séról alkotott véleményét: "Der Dualis7us des Handlungsauf-

baus ist hier nicht iiehr wie in den 1 árchen Aucdruck 'afür,. 

dass Hoff_ ann zwischen einer :'lltagswirklichkeit und einer 

űbersinnlichen kelt unterschied, sondern dient als k 7 nst-

lerisches Hilfswittel, die in der 4irklichkeit noch ver-

hhltnism£+ssi - scharf voneinander `eschiedenen gesellschaft-

licher Schichten - die feudale und die biirgerliche esell--

schafts2phűre - zusammenzu .fügen . , so dass die sozialeu 

3ezieiun.en der 4instlerproblenatik vielseitig und differen-

ziert t .estaltet :,erden kann." /36/ 
Egyetérthetünk r:ernerrel abban, hogy a művész problema-

tikájénük társadalmi szempontból többoldal .0 és mélyebb n egkö-

zelitÁsét a mii felépitése lehetővé teszi. Az is igaz, hogy a 
regényben olyan romantikus magasabbrendű vilás, mint a "Der 

goldene Topf" c. mesében, már nem létezik. Ugyanakkor a mii- 

vész törekvése a  végtelen,  a magasabbrendű felé romantikus 

lényének egyik fő jellel zéje. N vételen   közvetitlje R ze-

ne, a leF_romantikusabb művészet. ioffmann e miivében is kü-

lönbsé€et tesz a hétköznapi élet és a művészi lét között, 

az utóbbit a hős `azdag bele érzelmi életével zonositja. 

Ez Hoffmann re énytechnikájának egyik saj- tossáfával bizo- 
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nyitható: Lurr 'inéletrt+jza egyes szám  els ," személyben  iró-

dott, ais Kreisler történetét egy életrzir beszéli el,  
eki egyes szám harmedik személyben szól az zeneszerzőröl.  

eltehető a kérdés, miért van ez a formai különbség a két  
rész között. Hoffmann ezzel agy, eszközzel ie szembeállit ja  
két főalak ját. Kreieler lényéne'. nagyobb részét ufyanis  a 
megasabbreneU míivéezi 14t tölti ki, eiely a nyelv eszközeivel  

nem fejezheti ki. A zeneszerzr - Lurr macskával ellentétben -

belső vi164 6t csak a zene sevitségóvel képes kifejezésre jut-  

tatni. Az életébel kiragadott események ábre-lzol6s2 arra szol- 

.  gál, hoey kiindulópontként szolgáljon egy nyelvi] . et ne= meg-
fo€ható LLvészi-zenei világ .regsejtetéséhez.  

Az állatmaszk, amelyet Hoffm ann többször alkalmazott mii-

vészetében /pl. Berganza kutya, Lilo majom, laurr kandur/,  

szatirikus célokat szolgál, emberi gyengesge',et pellengé-

rez ki, ugyanakor az állatok tulajdonságainak valósághü  
ábrázolását is ma€ábar foF_lal ja. Erre  utal Hoffe ann a  

"hanti=.siest eke°" bevezeti darabjban Jaques Callot figurái-

ról szólva: "Die Ironie, welche, in(em sie das LLenschtliche  

mit dem Tier ir Konflikt setzt, den lenschen mit s einem  rni-
lichen Tun und Treiben verhöhnt, wohnt nu/ in einem tiefen 

Geiste, und so enthüllen Callots aus Tier und leensch ge-

schafferie groteske Gestalten dem ernsten, tiefer eindrin  ; en-

den 3eschaver alle die geheiLen Andeutun,en, die unter dem 

Schleier der Skurrilitit verborgen liegen." /1.21-22./ 

A reális velósée szférájában jelenik mec a "i,ater l.urr"-

ban az emberi tulajdonságokkal felruh ~ zott állat. 	vese mü- 
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fajának sajátosságai, fogásai eoy regény keretein belül je-
lentkeznek, ahol a filiszter és a müvész, a u-:ívész és környe-

zete között fennálló diszharmónia kevésbé éles, mint a két 

egymással szemben álló világot ábrázoló mesében. Hogy a meg-
felelő hatást elérje, a két pólus közötti különbséget e€,yér-

telaüen ábrázolhassa, Hoff mann a filiszter alakját állat-fi- 

urában jeleniti meg. 

ii{:, kreisler niávészetét és létét a itivészetellenes tár-

sadalom me sem. isitéssel fenyegeti, addigi: Lurr nem áll ellen-

tétben a társadalommal, megalkuszik a körülményekkel, minden 

hazugsáLia, kompromisszumra kész, hogy sikerét, kényelmét 
oiztositsa. A  dagályosság és pátosz segitségével látszólagos 

mélyértelmtiség,et kölcsönöz müveinek, amelyekben csak a kül- 
sőség és nem a veládi tartalom a fontos. line egy példa ..u,ius 

temetéséről irott verséből: 

"So flau, so ja,.,aervoll im Busen 

"ar mir's ion  wusste gar nicht wie, 
Loch boher Dank den holden ,,usen, 

Dem kühnen Flur der Fhantasie. 

kir ist jetzt vtiieder leidlicn besser, 

Spür; gar nicht g'ringen Appetit, 

Bin muzius gleicn eir, wackrer Esser 

Und E_anz  in .ioesie erglüht." /Ik.29R./ 

,környezetében iurr állandóan ellentmondást tapasztal a 

látszat és a valós6 között. Hinzmann kandur azért tart 

gyászbeszédet,uzius temetésén, hogy retorikai készségét bizo- 
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nyitsa. iueu az elvesztett barát miatti fájdalom, hanem] saját 

képességei fitogtatása cseleedeténe rugója. sionto uszkár 

számára a hüsóg., segítőkészsé , kedvesség oly an tulajdonságok, 

amelyek  el"nyt jelentenek. :%letbölcsességét az e:_beri társada-

lomból vett példákkal támasztja alá. Két történetet mesél Lurrnak 

Az egyikben két barát, Walter és formosus, e ; ymást költsnc sen 

becsapja: az etyik t . eátrálisan lemond állósáról, a másik pe-

di. menyasszonyáról. A kifelé áldozatos baráti szeretet azon-

ban mélyséf-es egoizuust taar , iszen mindkettő  saját érdeké-

től vezetetve cselekedett, a barátság látszatát azonban fenn-

tartják. A másik történet ey esztétikaprofesszor feleségé-

ről, Letitiáról szól, aki rendszeresen me Í,csalja férjét. Er-

re ronto közremüködésével fény derül. AZ  asszony 1.esterkedé- 

sei miatt a professzor elkerEeti a kutyát, de Alzibiades von 

nipp báró, Letitia egyik szeret"je, magához veszi, vert nyak-

örve alatt ügyesen továbbitja az asszonynak szóló üzeneteket. 

A px esszor és feleségi . e házas ágának harmóniája látszóla hely-

reáll. 

Bárhová tekint is hurr, mindenütt azt látja, ho y az 
erkölcs és szép szavak hangoztatása előnyszerzésre, élvezetek 

elérésére szolgál. A kandur beilleszkedik a hazug társadalom-

ba,költészetét is e társadalom álszent szemlélete határozza 

meg. 

Durr alakján keresztül Hoffmann kigunyolja a polgársági; tar-

talmát vesztett érz :seft, igy az olcsó természetrajongást,ac.ely 

szentimentJis külsőséggé változott, mig korában a feudá- 
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li t udvar kötött és természetellenes életformájával való szem-  

benálils kifejez ~ je volt. A kandur lelkesedve beszél az  éjsza-

kai  terméczet szépségeircl: a csillagos é €}rFl, a teliholdról,  

az elceendesedr utekról, rajongása azonban elsősorban a ga-  

lanibnsk szál, ar elvrQ ne €éhezett: "0 Natur, heilige hehre Na-  

tur! wie durehströzt all deine V+onne, all  dein Entzücken r eine  

bewegte Brust, wie umweht mich dein geheimnisvoll. sLuselnder  

Atem!- Die Nacht ist etwas frisch, und ich wollte - doch jeder,  

der dies lieset oder nich.t liesAt, begreift nicht meine hohe  

Begeisteron ,- , denn er  kent  nicht den hohen StandNunkt, zu des  

ich mich hínauf€ eschwun€en ! . . . jb f r n ir wölbt sich der weite  

SternenhiLmel, d er Vollmond wirft seine funkelnc?en Strahlen  

herab, und in feuri€em Silberglanz stehen Da.cher und 'türme um  

mich her! kehr und mehr verbraust das Lirmende Gewi:hl unter mir  

in den Strasser, stiller und stiller wird die Nacht - die Wol-  

ken ziehen - eine einsame Taube flittert in bangen Liebeskla-  
gen girrend um den Kirchturm!- Yrie! - wenn die liebe Kleine  

sich n,ir nahern wollte? - Ich fühle wunderbar es in mir regen,  

ein gewisser schwarmerischer Appetit reisst mich hin mit  

unwiderstehlicher Gewalt!-"/11.29 -30./  

Hoffn.a.nn nevetségessé teszi a knsóséF ekben megnyilvá-

nuló, egoizmust takeró hazaszeretetet: "Die Sehnsucht naeh dem  

hein.atlichen Boden regt sich m'ichtig! - Dir weihe ich diese  

Za.hren, o schönes Vaterland, dir dies wehmütig jauchzende  

Liau!- Dich ehren diese Sprünge, diese Satze, es ist Tugend  

darin und patriotischer hut!  - Du, o Baden,  sper. dest mir in  

freigebiLer Fülle m.anch b,tuslein, und nebenher kann man manche  



'iurst, manche Speckseite aus dem Schornstein ervischen, ja  

wohl manchen Sperling haschen und sogar hin und Meder ein  

Tublein erlauern."/IX.33./  

A der.ag& -moz alom tulfütött nacionalizmusa is uny tár-

gyát képezi a uiben. I'evetsé es szokások, erkölcstelenségek  

adták ehhez az alapot: a di ákok párbajozása, italoz"se-t stb.  

Ugyanakkor Hoffmann Abrahan. wester szavaiban elitéli a ren-

dőrakciékat, az erőszak alkatiazását e mozgaloi mal szemoen.  

kint emlitettük, Kreisler a refényben feudális viszo-

nyok között él. A zenész életének a regény első két köteté-

ben  ábrázolt szakasza két szinhelyen játszódik: egy hatal-

mát vesztett fejedeleú. udvar :ban Sieghartsweilerben és a  

kanzheimi kolostorban. Az udvarban az egyént társadalmi hely-

zete szerint nem pedig személyes tulajdonságai alapján ité-

lik meg. A hatalom, a konvenció, a befolyás döntő szerepet  

jttszik az egyén életében. Csupán a látszat fontos, hiszen  ~. 

minden funkcióját elvesztette az udvar, csak: a reprezentá-

ció maradt meg üres formaként. Irenwus fenntartja a látszat-

világot, bár rég nem igazi uralkodó már. Hoffmann élesen kri-

tizálja a feudalizmus maradványait, feltárja, hogy a feudális  

világ elvesztette történelmi perspektiváit, és utal emberte-  

lenségére  is. J •i 

A lélektelenséget a többször visszatérő "^rezet" kife-

jezéssel huzza alj` az iró: "Er /der Vater des Fiirst n/ sah es  

ein, dass ir' er..deine Kraft. usserung das kleine schwache . der-

werk der Staatsmaschine zerbrechen müsse, statt ihm einen  

bessern 	zu geben."/I1.52./  
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Vagy' "Der iiirst fühlte lebhaft das Ledürfnis, den ;.eister  

Abrehea alt das belebende 2rinziz der °of' aechine bei rich  

zu behal  tan. "/IL. 55./  

A szamláleti képeik'ien csak kis eltolódiisrdl van aső, ami-

kor a "gépezet"  kifejezést a bábszinhr:.z mechaniswusának ké- 
pe váltja felt "...so dess tie /`.útin Benson/ es eigentliah  
mar, die die Faden des Aluppenspiels an dicsem miniaturho1e  
sog. "/1V.5./ As udvarban  613k cselekedeteit, mozgását teliA  
kii1ső erg határozza meg. A mechanikus jelleget a végletekig  

fokozza Lof fu.ann, amikor s gyengealmé  j ,i Ignaz hercet ,  a merev-
görcsben leld fedem  a u.c;zdulatait ucy it nyit ja, ihintha a  
hercegnő aarionettbábu volna. Uedwiga gépiessz vf:1 t ILozdula-

Y •-i sizt fejezik ki, hogy sz i ra az  élet  teljesen ártelret-

lenrié v it, a titkon szeretet líreielert ugyanis halottnak  

véli.  

Csak a tcrsadalai héttrr isi:ieretében érthető Kreisler  

magányoseága de zérkázott séLa. Kreisler u.i3vésZi énje és a  
társadalom sziiksége2erüer: ellentmondrísba ker'ilnek e€ , ymtíssal.  

A müvészat ugyanis new türi azokat a sziik kor? átola t,melye-  

kot ez a táread€nlom szab számára. A laraoziás L.otivw.a,  

em©ly itt a bezártaégot s:sizbolizálja, t ~~yör vis ~~ zatér, 

már a':ésponti alak neve  Le  maciban rejti.  A  karmester igy  

msgyarázze a3 jé  t nevének jelentését: "Sie können r.icht wet.-  

komi::en von del iiorte Kraig,  und der 111l. ~e 1. ;_ .ebe, dess 41e  

denn Lleich an nte wunderbaren 4reise denr en m4 en, in glenen  

eich unser ;runzes Sei .n bowegt, und flus 'lenen wir ni.ch  t  

her;uskoL:,:.er: drnnen, sir mtSgen eQ anstellen, wie 	wollen.  



In diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisier, und wohl mag  

es sein, dass er oft, ermUdet, von den Sprvngen des :;t .Veits-

Tanzes, zu de :m er ezvaun€,en, rechtend ::pit der dunklen uoer-

iorschlichen 4..acht, die jene Kreise u: ~ schrieb ,  sich meter als  

es einem lagen, der ohnedies nur schw .chlicher Konstiti.ton,  

zusEug : t, hinaussehnt ins 1'reie." /I1.73.//Kreisler jelentése:  

csigás  

A társadalmi valóság e zártságával toff  - ann a iiivésze-

tet állitja szembe, mégpedi ;  a legromantikusabb müvészet, a ze-

ne  határtalanságát. A művészet nyujtja az e g yedüli lehetéséget  

arra, ho . - .y az  ember a valóság  nyomasztó zártságából  kiszaba-

duljon. A "sziik körök" világáb an a avész, ir ,y Kreisler is,  

idegi  en, 1C2,1önc marad, akinek egyediili feyvere az irónia a  

l :tszatvil 	al sLemben. Abraham mester it i  adja magyaráza- 

tát anna k. , miért idegenkedik az udvar 	"Seht, der  

Kreisler trágt nicht eure Farben, er versteht nicht eure -edens-

arten, der 5tuhl, den ihr ihm hinstellt, damit er x'latz neh- 

::e enter euch, ist ihm zu klein, zu enge; ihr kent ihn gar  

nicht fUr eures€leichen achten, und  das __rgert euch. Er will  
die Ewi€keii der Vertr4e, die ihr ; ber die i  estaltung des Le-

bens €,eschlcsse , nicht anerkennen, la, er meint, dass ein  
ar€er 	von deg:. ihr befanger, such f.far nicht das ei,ent- 

liche Leben erschauen lasse, unc, sass die eierlichkeit, mit  

der ihr her ein iieich zu herrschen glaubt, das euch uner-

forsc'_] ich, sich Ear spasehaft ausnehn . e, und das alles nennt  

ihl' Verbit erung. Vor ellen Vingen liebt er jenen :.cherz, der  

sich aus tiefern .Anschauun,: des menschlichen bens crzeugt  

und der die schönste Gabe der Natur zu nennen, die sie aus  
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der reinsten quelle ikres .''esens schÖpf t. "/IU.2e8./  

d ledv siet csak áru a filiszter szemében, a mivészet  

szeretete is konvencióvá vált: "Es mag wohl sein, dass die  

Liebe des grossen Herren zu Kunst und nissenschaft nur als  

ein integrierender Teil des eigentlichen Ho leberis anzusehen  

ist. Jer enstaná erfordert es, Geii lde zu 'oesitzen und ,:_esik  

zu hcren, und Ubel wüide es sein, wenn der Hofbuchbinder  

feiern und nicht die ntueste Literatur fortwahren-' in bold  

und Leder a.leiden soll te. " /I .50./  

A feudális udvarban, ahol a származás 9z ember értéké-

nek megitélés€ben döntő szerepet játszik, feltiAnó ,reisler  

számorzásának ismeretlensége. :;z a  momentum  a rete nyben ke-

vésbé kiélezeti,, mint  a "kreisleriana"-ben volt, hiszen a  

zeneszerző feleleveniti gyermekkorának néhány epizó3 jAt. ké-

sőbbi életére is kihaté gyermekkori élményei közé sorolhat-

juk a gazdag belső életet élő árva : ; yereee ős kispolgári  

környezete ise.éte1 t r szeLitközéseitt Abraham Liscov ismeret-

ségét, aki vonzza ős teszitja egyszerre a fiut, a zenei te-

hetséegel ,regáldott iante Fusschen iránti rajon ' síst, aki ké-

.sőbbi nőideál j?t is meghat(roz'a. 1, . indeze . Johannes érzé-

keny lelkületét, belső labilitását tárják elénk, mégpedig a  

kialakulás folyamatában.  

A feudális udvar látszatnak él" világában, ahol a termé-

szetes emberi érzéseket a szieoru eti'eett elsorvasztja, az  

et gének életének alakulását a dinasztia érdekei határozz ~~.k  

meg. Ebben a környezetben a ;i;vész "szatirmaszk" mögé rej-

tőzik, ho:y minél kevésbé legyen hozzáférhető az udvar intri-

kái számára. "Környezetében; ujra ős ujra a konvenció erej:t  
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tapasztalja, olyan cselekedeteket ló.t, melyek a cselekvő való-

di érdekeivel ellenkeznek. Felismeréseit irónikus tulzá.ssal, 

eltorzitva jutatja kifejezésre. ..incs elég ereje és önuralma 
ahhoz, noty Abraham mesterhez hasonlóan az ismeret birtokában 

nyugodtan, kiegyensulyozottan cselekedjék. •'em csoda tehát,ha 

környezete, méh, életrajzi ója is "extravagáns" embernek tart- 

j a. 
Az irónia Uoff,:ann szerint egyrészt az ember és a termé-

szet egymástól való mitikus eltávolodásának, mósrészt a kon-

venció és az igazi emberi érdekek ellentmondásának következ-

ménye. "Die Erkenntnis der Ironie des Daseins, das heisst 

also bestL ter realen ►roidersprüchlich1eiten, die Hofi1lann 

teas als sciche erkannte, teils metaphysisch nusdeutete, 

billet each Auffassun€ des Dichters die Grundlage höheren 

t.enscr entun:s" /39/- it ja  Hans-L eorg Berner. 

ireisler teret a feudális  udvarban  nem  érezheti otthon 

mag::'. Az nazi életet, e'berségének kiteljesedését n zene 

jelenti széffiára. Chrysos troLus apát Kreislerhez intézett sza-

vai kifejezik, hogy a magasabbreüdU világba vágyódó müvész 

és a hétköznapi valóság ösezeTtközése elkerilhetetlen: "Das 

rege  Gefiihl des höheren Seins, das 	ewip nit deL. schalen 

irdischen Treiben er:tzweien wird . , entzweien muss, stra.hlt 

machtis heraus in der Kunst, die einer andern Belt gehört, 

und die, ein heilit es Geheimnis der hii:Jischen Liebe, mit 

Sehnsucht in Ihrer Brust vcrschlos^en ist."/IX.245./ A aü-

vészet tehát egy magasabbrendű létezési forma me :_; jelenitáje. 

A zenei élmény nem a magasaebrendü lét maga, a zenében .a vég- 
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telep vágyakozás  önmagát fejezi ki. Li.el a zene a le, ''  evés-

bé tár ;yhoz kötött miivészet, e-ért a tár,. jatlan váyakozást 

a művészetek közül a legkönnyebben ábrázolhatja. 

A zenei élmény ábrázolásakor Hoffmann a reális világ kör-

mozgásával a repülést, a felfelé  emelkedőst állítja szeme. 

A repülés a maga könnyedségével lehetivé teszi az anya iság-

tól való elszakadást, a művészet vilá;  ába való  felemelkedést. 

A zenei  élmény köti nreislert a szeretett lényhez Juliához. 

Icy a zene, a vágyakozás és a szerelem et : 7 egységet alkot, 

eze segítségével emelkedik felVl a művész a hétközna;.:i va-

lósá_on:"... da rührte der mLchtige heist der Ton -urast die 

Schwint en, und vor decry rela.n.cholischen tauschen erwachte 

der Trost, die Hoiftani, ja selbst die Sehnsucht, die die 

unvergángliche Liebe selbst ist und das l̀:n.tzUcken ewiLer 

Jugend - Julia sang." /I ..90./ 

A kolo.Lorból is, ahová az életót fenyegető támadás 

után u:enekil, visszavágyik oda, ahol zenei élményben Juliá-

val együtt volt része: "...noch einmal breite ich die Arme 

aus vie Ádlersflüel, mich dort hinzuschwingen, wo ein sülser 

`Lauber waltete, to jene Liebe, die nicht in 11aum und Leit be-  

dingt, die ed:i ist tie der Melt eist, uLir auf`in in den 

ahnun ,svollen HiLii elstönen, die die dürsternde oehnsucht 

selbst sind und dps Verlangen. /IX. 22u./ 

burr önéletrajz: roan is találkozunk a felfelé törekvés-

sel "áehnsucht nacre dem Höheren" cimü versében. 	macska vá- 

i yá .nak tárgya azonban nevetségesen konkrét: urr a fán ülő  

madgrra éhezik: 
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"Ertraumt, árspürt, im grünstem Laub gefunden! 

Hinauf mein Herz! Wit&  Fittich i h n erwische!" /IX.83./ 
A Kreislerrel való szembeállitás kurr költői ideáljairól is 
lerántja a leplet. A kandur nemcsak a vágyat, a zenét is vé-

ges célok szolgálatába állitja. A tetőn bánatos dalokat énekel, 

hogy a bájos Yiesmies szivét megnyerje. Hogy szerelmese méltó-

e hozzá, azt kurr többek között kiesmies hangjának technikai 

tökéletességéből itéli meg. Itt a han€suly a kreisleri felfo-

gástól eltérően nem a zene által ébresztett belső érzelemvi-

lág kifejezéséri van, hanem az ének technikai külsőségei kerül-

nek előtérbe. kihelyt házasságra lépnek, kurr eddigi fájdal-

mas vágyakozása egyszeriben megszűnik, hiszen elérte véges 

célját. 

A zenei élmény Kreislernél szoros kapcsolatb an  van szerel-

mével. A szerelem miivészete ihletője.  Julia hangja mély be-

nyomást tesz a karmesterre, éneke nagy élményt jelent számá-

ra. bég álmában is hallja szerelmesét, kompoziciójának hiány-

zó részét énekli. K.Lindemann igy ir erről: "Tr.=lumend erfáhrt 

sich das poetische Ich in der Stimme der Geliebten. Kreisler 
identifiziert Julia mit seinem Agnus dei, das er in der Airk-

lichkeit niederschreibt:/39/ 'Julia álmában maga is azonosit-

ja magát Kreisler zenéjével: "Da gewahrte ich aber, dass ich 

selbst der Gesang sei, der durch den Garten ziehe, doch so 
r,ie der Glanz der Töne verbleiche, müsse ich auch vergehen in 
schmerzlicher iiehmut! - Nun sprach aber eine sanfte Stimme%: 

N ein! Der Ton ist die Seligkeit und keine Vernichtung, und 

ich halte dich fest mit starken Armen, und in deinem ffesen 



- 6 5 - 

ruht mein Gesang; der set aber ewig wie die Sehnsucht!"- Es 

w^.r Kreisler, der vor mir stand und diese Worte sprach. Eín 

himmlisches Gefiihl von Trost und Hoffnung ging durch mein 

Inneres... /IX.173./ A zenében való feloldódás teszi lehető-

vé Julia számára Kreisler a szemlélő számára idegen és furcsa 

lényének mélyebb megismerését. A zene és álom kommunikációs 

eszközként szerepel Julia és a karmester között. 

A müvész- szerelem egy sajátos hoffmanni fogalom, amelyet 

legvilá ,osabean épen Kreisler fogalmaz meg Hedwiga herceg-

nővel  folytatott beszélgetésében: "Es begibt sich wohl, dass 

besagten kusikanten unsichtbare H nde urplötzlich den Flor 

we€ziehen, der ihre Augen verhüllte, und sie erschauen, auf 

Erden wandelnd, das Engelsbild, das, ein susses unerforschtes 

Geheimnis, schweigend ruhte in ihrer Brust, Und nun lodert auf 

in reinem Himmelsfeuer, das nur leuchtet und warmt, ohne mit 

verderblichen Flammen zu vernichten, alles Entzücken, alle 

n nenlose .tonne des höheren, aus deg: Innersten emporkeimen-

den Lebens, und tausend Fühlhörner strect der Geist aus in 

brünstigem Verlangen und ui1 .netzt die, die er geschaut, und 

hat sie und hat sie nie, da die Sehnsucht ewig dürstend. fort- 

lebt!- Und s i e, s i e selbst ist es, die Herrliche, die 

zum Leben gestaltete Ahnung, aus der Seele des K;;nstlers hervor-

leuchtet als GesanE - Bild - Ged.icht!-" /IX.144./ 

De a szerelegy: is kettős érzést vált ki. A művész ideali-

ze . j a szerelte tárgyát,  és hogy a nő ideál,  művészetének mu-

zsája maradjon, he kell mondania az érzéki szerelemről, vá-

gyának földi teljesüléséről. Hiszen a művész szubjektive ru-

házza fel szerelmesét a számára  fontos ideális tulajdonsátok- 



- 66 - 

kal, azok nem a nő terl::észetéből fakadnak, tehát ha az ideált 

akarja ölelni, lehetetlent kivan, m4is ujra és ujra felébred 

benne a testi vágy. r.Jost kiválóan ragadja :a.eg Hoff ann mL:vész-

szerelemről alkotott felfogásának lényekét: "Die ewige Liebe, 

die Liebe des Kiinstlers ist auf ihrer freien Höhe ein Gu - 

g]eich von Iror.ie und Verkh run.: sie gründet sich auf frei-

willige T ,uschun; , auf durchschaute Fiktion. "f40/ 

Hogy milyen nagy veszélyt rejthet {,agában a szerelem a 

művész száwára, azt a regényben az Ettlingerről szóló epizód 

bizonyítja. A negytenetsécii festő szerelemre gyulladt a feje-

delei né iránt, de rem tiszta uüvész-szerelmet hordozott magában,  

ezért őrültséggel lakolt. Külsőleg , igeisler a szerencsétlen 

festőre hasonlit. Ettlinger története esélyen megrázza: "hreis-

ler stand da, tief erschüttert, keines +rortes michtir ; . Von je-

her hptte er die fixe Ides, dass der +rahnsinn auf ihn lauere, 

wie ein nacis Deute lechzendes raubtier, und ihn einmal zer-

fleischen ,verde. "/IX.143./ 

Kreisler örültségtől való félel;:e e yáltalán new alapta-

lan. A környezetében élc filiszterek bizarr humorát, furcsa 

arcjátékát, hirtelen hangulatváltozásait az őrület jeleinek 

tartják. :.letrajzirája a k6vetkezc képet festi róla: "... vor-

züglich vss die ; usikalische Begeisterung betrifft, oft deir 

ruhi€en beobachter beinahe .ie ein kihnsinni er er, cheint." 

/IA..125./ Yreisler szavai sokszor érthetetlenek a környezet 

szLáira, beszéde dadogássá válik, szavarká siiriisödnek a mondatok, 

melyek mondanivalója nehezen követhet". Gunyos nevetése is bel- 
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ső feszültséget takar. E ,;eler_séíeket felfoghatjuk az irónia 

eszközeiként is, amelyeket Kreisler önmaga védelmére az cet fe-

nyegető kilvilágga 1Js zemben alkalmaz. A romantikus irónia le-

hetővé teszi, hogy az ember önbagót és környezetét egy rajta 

kivülál_ló felsőbb nézőpontból szemlélje, önn:'.gát és a vilá ot 

megkettőzve láthassa, i y a dualizmust kiv ;lr. gl szemiálve és áb-

rázolva me g haladja azt. 

Kreisler lényeges jell_eu z ", tulajdonságaiként erlithet-

jük még a tulságosan felajzott fantáziát és a k;irnyezNti ha-

tásokkal szembeni tulérzékenységet. ,.int Hoffmann egyik kuta-

tója. Á.Gloor irja: "Sein Offensein gegen die Melt des Oben 

macht ihn derart empfindlich ge.fen die banale Arklichikeit, 

dass er von ibi standig ver4undet vird. In seiner Existens 

liegt schon eine tüchtige i'ortion von jener °iberfeinerten 

Dekadenz des hochgezüchteten Künstlers, wie man sie in der 

Dichtun Thori ...anns immer aieder antrifft." / 41/ 

De 4)ff1ann művész-alakjai nemcsak dekadens :mivoltukban 

előfutárai Tho«as kann miivész-hőseinek. Thomas 1,ann a polgár 

és mi?vész viszonyinak ábrázolására művek egész sorát irta. Ezek-

ben s m 7ivekben az átlagpolgár a kiegyensulyozott, egészséges, 

sikerekben gazdag élet megtestesitője, miE, a miivész - aki vá-

gyódik err?, ho,;y az átlasr:ol ároi., a "szőkék és kftzemüek" 

közé tartozzon - magányos, életképtelen, beteges. A művészet 

menek:lés száméra a gyakorlati élet problémái elől. Lz éppugy 

jellemző Hannora, a Buddenbrook-ház utolsó sarjára, ,.int Tonio 

Arö f erre, vagy Detlev Spinellre. Thommas ,,.ann művész-alakjai 

k.anyatló polgáresal'Idok tag. jai. A Buddenbrook-család a közép-

kori polgári hagyományokon és a felvilágosodás eszményein ala- 



puló vir:Lzó patricius család a XIX. század elején. A kezdő-

dó imperializr ► us kora azonban uj társadalmi réteget juttat u-

ralomra: a finánctöke képviselőit. z uj értékrendszert hoz 

magával: ami eddig erkölcstelen volt, most erkölcsössé válik. 

A  pozitív, humánus polgári értékek tulhaladotta , tulfincmultak 

lettek, s ez képviselőik hanyatlását is jelenti. Halász Eléd i€;y 

fejti ezt 	"A német irodalom történeté"-ben: "Thomas és 

Cnristian, a konzul két fia illusztrálja Thomas .ann-nak azt a 

tételét, hogy a régi értelemben vett polgári életfcrr a az impe-

rialista korszakban anakronizl:ussá vált, s azok az e,lberek, akik 

ezt a harmonikusságában, Kulturáltságában - Thomas ii.ann szerint - 

szé p életformát élték, szüksé t  {éppen de 'enerálódnak, a de enerá-

lödás perli `  a polgárnak miivésszé való "el.fajulásában" jelentke-

zik."/42/ 

Kreisler maga is érzi lelki kieL, ensulyozatlanságát, a 

testi vágyak c Lhatalmasod : s'nak lehetőségét. Ezért tartja Ett-

linr,ert második énjének, akiben negativ tulajdonságait látja 

testet ölteni. Hasonlását, akit önma;ával és Lttlingerrel is 
azonosit, először a viz ti_kré ;er. ;illantja Leg. A tiikörkép, az 

árnyék, az arckép és  a szobor a Doppelgdnger-motivum legfon-

tosabb szimbálum.ai. A tiikörkép az ember optikai-fizikai hason-

mása, ugyanakkor a Doppelgnnger mintegy az önmegismerés tükrét 

tartja az  ember  elé, az adott személy pszichikai tükörképét 

adja. Azáltal azonban, hogy saját hibáit, a valóságos és ideá-

lis énje k;;zötti ki;lönbséget felismerte, félelem keriti hatal-

m Aba a kettéhasadt tudatu eebert. Kreisler ezt a félelmet 

4b t . aham Liscov baráti sesritsé . e és saját művészete erejével 

egyelőre  leLy' zi. Kérdéses azonban, ha Julia a gyengeelméjű 
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Ignaz herceg€el tervezett házassága megvalósul, szerelmének 

elvesztése nem kergeti-e az őrületbe. Erre nézve csak talál-

gathatunk, hiszen semmiféle támpont sem maradt fenn arról, 

hogyan akarta Hoffmann a felvetett problémákat a regény ter-

vezett harhadi;: kötetében megoldani. 

Kreisler az udvarból a kanzheimi kolostorba menekül, 

ahol nyugalmat talál, megszabadul a mindennapok nyomasztó 
gondjaitól, az udvar intrikaitól, saját belső démonaitól. 

Hasonmása itt eltűnik, teljesen a zenének szentelheti magát. 

A kolostor a művészetnek szentelt élet menedékévé válik,ahogy 

a korai német romantika kimagasló alkotásában, a "Herzer s-

#ertiessun€en eines kunstliebenden Klosterbruders" cimü mU-

ben_ is szerepelt. Korff igy állit ja szembe a cselekmény le-

játszódásának két szintegét: "-Hof und Kloster, die á.usser-

lich glanzvolle, aber i°:nerlich dunkle, hinter€ründige, ja 

böse %,elt der Leidenschaften und Intri€en, in der Julia wie 

ein En8 e1 vtirkt, und die áusserlich 	aber inn3rlich 

friedvolle, idyllische, deco Göttlichen zucew3ndte belt des 

frommen 4andels: sie werden nun in aller Deutlichkeit die 

thematischen Gegensútze des Romans.  Es  sind die thematisehen 

Grundgegensa,tze der ochromantik." 

A kolostorban érzett kiegyensulyozottság, nyugalom azon-

ban csak látszólagos. Erre akkor derl. fény, amikor az apát fel- 

szólit ja Kreislert, hogy lépjen be a szerzetesren(?be. A miz-

vész száwára azonban a kolostor is korlátokat jelentene. 

Felismeri, hogy a teljes nyugalom, az aszkézisbq vonulás 

mUvészetére rombolóan hatra. 2letéhez éppugy hozzátartozik 
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a tmindennapok valósága, az állandó közdelem, mint a u aeasabb-

rendii felé való törekvés. Kreisler szorosan kötődik s valóság-

hoz, a x:olostor csal átmenetileg nyujthat menedéket számára. 

Jellemzi lódon legáhitatosabb egyházi zenéjéhez, nagymiséjé-

hez sen: ec ;y szent, hanem földi szerelme, Julia adja az ihletet.  

Kreisler teh át visszatér az udvarba, hogy végivivja a har-

cot  szerelméért, akár elbukik, akár győz. 

~ .T. Hoffmann irodalmi életművében a művész alakja  

központi szer_pet tölt be. Hoffm.annt élénken forlakoztatta 

a müvószet, a művész problematikája. Dualisztikus szemléle-

tét a művész figurája kifejezésre juttatja, hiszen a művész  

otthonos a reália világbot: és a m'vészet, az álmok birodal-

mában egyaránt, A két világ megitélése, a nézőpont változott  
Hoffuann életi üve során, de a kettősség végig megmaradt. ik,ig  

a "Ritter Gluck" cimü elbeszélésben két egymás mellett létező 

világot tár elénk az iró, addig a "lebens• ,nsichten des Ka- 

ters Durr" főalakja, Kreisler seaC.ra saját érzelemvilága,  

a :uúv6szi ólmény jelenti a magasabbrendü létben való részese-

dőst, a valósági azonb an  nélk°ilbzhetetlen alapja művészetének.  
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4. A mester 

E.T.A. Hoffmann müvei többségében a bevész magáramara-

dest, a "hasznosan" alkotó emberektől való elk l5nülését 

ábrázolta, ugyanakkor vágyott arra, hogy a miivészi tevékeny-

séget produktiv munké:val kösse össze. Ennek lehetősé €:Át elő-

ször egy régi kézmüvest:estersé ábrázolásában kereste a 

" .eister Martin der iiifner und seine Gesellen" ci,,ii elbe-

szélésében, a:l:elyet 1919-ban jelentetett meg. i özisnert a 

régebbi korok kéza;ives iparának a müvés i tevékenységgel 

való szoros kapcsolata. Ezzel kapcsolatban ;bemer szavait 

idé zz''k: "In den oberdeutschen Stadten, vor alley. in Aufs-

burl und i3ürnbert, batten neben der Aeberei bestia te 

Beruf s ruppen des Handwerks einer. hohen ;Jtand der yntwick-

lunL erreicht, in denen handwerkliche Arbeit sich mit 

künstlerischem Schaf en verband. Es handelte sich vor allem 

um Har.dwerksbetriebe, die in Auftrate der hohen Geistlich-

keit, des Aels ui'd der stüdtischen Patriziar arbeiteten: 

Gold- und Silberarbeiter, Bildhauer und  3ildschnitzer, die 

Kupferstecher und Holzscrneidei, .affenschmiede, iedaillie-

rer, Drechsler usw. In diesen Berufen war es zeitweise zu ei-

nem Lewissen Verbindunt , von künstleriscnei áchaffen und ma-

terieller ?r:9uktion gekomnen, die Hoffmann wiederum für 

sein eiE enes Leber ersehnte."/ 44/ 

A középkori életet bizonyos stabilitás jellemezte,szin-
te L.ir_den öröklődött: a jobbágy földesurát örökölte, a kéz-
müves mesterségét, privilégiumait, sőt vásárlói kőrét is. 

Ilyen körLlmények között szinte természetes, hogy a kéznü-

vesber kialakult a hivatásához való igen szoros ktődés. 
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A középkori Nürnberg varázsa, ahol a cselekmény jé.tszó-
dik, maedval ragadja  az irót, vágyakozik az akkori kiegvensu-

lyozott , alkotó élet után, de arra is utal, hoc; az örökké ha-

ladó időben  nem lehet visszafelé menni, csak gondolatban idéz-

hetjük fel a régault időket és embereket. 

kartin  mester már k:ilső me,;jelenése alaej-.ín it l: ► e is a 

realitáshoz kötődik: kövér, nehézkesen moz_ó e_bcrete' ,: ismer-

jük  meg. Ügyességének és szorgalménak köszönheti a jólétet és 

tekintélyt, amelyben  ól.  szeretett hivatását naivan  és maka-

csul tulértékeli, a többi kézmüipar fölé helyezi, épp igy  sa-

ját személyét is a t`'bbi céhmester fölött állónak érzi. Ami-

kor a céh elöljárójává választják, 5nteltsé e többek között 

igy nyilatkozik meg: "Aber ich mer':' es, ich Weiss es wohl, 

dass ich mien nun nosh schönstens bedanken soil dafür, dass 

der Herr endlicb bei der Wahl eure Köpfe erleuchtet hat. 

- hun!- wenn ich den. Lohn empfange f 3r is Arbeit, Tenn der 

Schuldner i it des geborgte Geld bezahlt, da schreib' ich wohl 

unter die i,echnunf, unter den echein: Zu Dank eezethlt, Thomas 

kartin, K'apermeister allhier! - So seid denn alle von Herten 

bedankt dafi r, dass ihr .ui. r, indai ihr ich zu euerii `torsteher 

und Kerzenherrn waltet, eine alte Scheid abtru, et. "/VI.l Ei./ 

A Konfliktus abból adódik, hof  y it actin mester egyetlen 

leányát - súaknlai bi;szkeségból - csap, e _:y tehetsé es kádér-

mesterhez hajlandó  felesésül adni: "Ausmeinem Hand-

werk soil nun eineal Lein Eida . sein, denn mein Handwerk 

halt' ich 	das herrlichste, was es auf der >elt  

/óI.166./ b nagyanya halálos ágyén mondott utolsó szavaival 

támasztja alá elképzelősét, ezeket prófátikusnak tekinti és 

sajátosan  érte =. mezi. 
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A szép Bosa kezéért három ifju verseng, természetesen egyik  

sas;. kádármesternek kész;q. Hoffmann az ifjakat a milis való-

sához v:1ó viszonyuk tekintetében különböző fokozatokban mu-

tatja c e . Konrád, a hatalomhoz szokott junker lenézi a kéz-

művest, csak az szeretett lerinyt helyezi maga fölé, Friedrich,  

az aranyműves, nem annyira iparos, inkább művész, lénye kissé  

finomnak tűnik a középkori mesteremberek vaskos figurái között,  

asz igazi művész tipasát mégis Reinhold, a festő testesiti  

meg. kindhárman tudnak a feltételráf, amelyhez a mester lánya  

kezének elnyerését köti, ezért beállnak hozzá legénynek. Kon-

rád azonban nem birja a megaláztatást, Reinhold belátja,hogy  

a kézművesség és a házasság fogságot jelent a művésznek,  

Friedrich iF vis:zavácyik az olvasztókemence mellé. Végül 6  

nyeri el Rosa kezét mestermunkájával, egy szép ezlstserleg-

gel.  

Bármennyire idillikus képet fest is Hoffmann a középkori  

városról, bármennyire idilli is a különböző osztályok képvi-

selóinek vidám ünneplése Rosa és Friedrich  házasságkötésekor,  

az iré ügyel arra, hogy a középkori kötöttségeknek megfelelő-

en az osztályok ne keveredjenek: Konrád egy nemes kisasszonyt  

vesz feleségül, az aranyműves Friedrich a kádármester leányát,  

a fest1. pedig muzsájónak ól, a lelkében élő ideál nem lehet  

azonos egyetlen földi leánnyal sem.  
Iartin mester tehát, akit Hoffmann kritikával, de nagy  

szeretettel ábrázol, belátja tévedését, igy helyreáll közte  

és környezete között a harmónia. Martinból hiányzik minden  

rendkiv ~ili, 

 

végtére hétköznapi ember, jóindulata  polc 
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nek hibái 	látóköréből f a:.adnak. L. Köhn igy je' . i. ei.zi L.ar- 

tin mester világát: "eine geii iitliche .,irklichkeit unterscheidet  

sich von der sub jektiven ?'. eiterkeit der haru:onísch—disharh.o-

nischen Idylie Sera,: ,ions, von der abti eschiossenen Klosterwelt  

und auch von der nervöser ceii.ütlichkeit der :Arapionsbrücer  

dadurch, da-'s sie als "Leben" und bürgerliche eha'lichkeit  

erscheint... "/4  5/  Lartin Lester  az önmajával és k : rnyezetével  

meghasonlott miivész tipusának ellentéte, a  saját kis szk  vi-

láLában otthon érzi magát, kcrnvezetével harmóniá-an él. A  

gondolkodásában, cselekedeteiben megnyilvFlnuló neh:=zke  

csökönyössége, tulLott kézműves—b 'szkesége bizonyos ::.értéki £; 

nevetsé6essé teszii, uk.yanak<or kitartása, szorgalma, .atd-

rozottsága tiszteletet parancsol. 

B.T.A. Hoffmann ebc.en az elbeszélésében az ember és k  ~ r-

nyezete közötti harmóniát, valamint az e ,yén beás:' harmániá-

jának eléréséi a reális valóság szir:tjé, ábrázolta, auihez 

természetesen a valósáv biz c.c.,yTos idealizálása volt szükséges.  

Az elbeszélés objektivitása, a jól sikerült jellemábrázolás, a  

söre jellemző humoros—kedélyes harc ulat e l lenére Hoffmann  

többi elbeszéléséhez viszcnyitva hiányzik a közlés szutesz-

tivitása, az élm. ny i af ;ávalragadó ereje. k erevsé;, jell . emz e  

müre, ah:elyet HoffLann mega is érzett, ez Lothernak, az  

egyik Serapion—testvérnek az elbeszéléshez fűzött kritikájá-

ból is .iderül: ":;ber es ist nicht anders, ich meine, dass  

der .-.eister 4 artiri zu sehr seinen Ursprun€ verr-t,  a i:.lich 

dass er aus einer, Bilde entstanden. Sylve ter hat, angereg.t  

durch das Gem:lde unseres wac seren Kolbe, eine feine Galerie  

andererG'eu:3lde auf€estelit, zwar :isit lebhaften Farben,  
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aber es ,leiben doch nu.r Bilder, die niemals gituationen in 

le,endiger Lewegung werden kö.inen, wie sie die Lrzanlung des  

Dramas verlangt." Aii.21'./  

Az iró egyik utolsó elbeszélésében, a "L_eister Johannes  

'.acht"-ban u; ra egy harkonikus egyénisé g et ábrázol, és ner, vé-

letlen, hoyr ez a har;:onikus eyéniséf ;  ismét e, ,; mester figu-

rá jébsn jelenik meg. A cselekményt u . s .r nem a távoli multba, ha-

nem a XVIII.század végére helyezi. A konfliktus, akár 1,.artin  

mester e eté')en, itt is abból adódik, hogy az écsLester makacs-

sága, előitéletei a szeretett családtagok boldogságát veszé-

lyeztetik.  

Johannes 'raachtot , zgyes, mesterségében jártas ifjuként is-

merjük n.eg a mü kezdetón, aki könnyedén megoldja a feladatot, 

amelynél egy  tapasztalt mester csődöt monuott. méltán büszke 

tehót tudására, amely  elismerést és tekintélyt szerez neki.  A  

későbbiekben a sors csapásait - fia és felesése elvesztését - 

azért tudja csak elviselni, mert mestersége problémái' a bánat  

els e'  nar jai után teljesen  lefo lal ják. 

~F 

 

ly baráti érzése Úottfried Enelbrecht iránt végigki-

séri életét. 3arátja halála után annak idősebbik fiát, Se-

bestiant, magához veszi és écsnak neveli. A  fiatalember  durva-

sága, kicsapongásai, nyaKassáea gondot okoz neki, de örömet  

szerez a mesterségben kutatott ügyessápe és szorgalma. A má-

sira f iu, Jonati an, gyengébb testalkata, de fo vékony 	tudoi á- 

nyok iránt, ezért jú .ot tanul. +acht mester -:ezdett!a fogva  

rossz szei.i el nézi a fia it ren iránya :jl`désát, mert a jog-

tudomány iránt elcitéletek.et táplál: ' acht trug ni.u.lich die  
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vollkommenste tfiberzengung in sich, dass alles, was man unter 

deg. Kamen hechtselebrsamkeit verstehe, nicht anders als k"nst-

lich er€rübelte 4 enschensatzun. w '+.re, die nur da zu diene, das 

wahre icecht, das in jedes Tuger_dhaften árust geschrieben ste-

he, zu verwirren. r,onnte er die Linrichtun ; der u crichtshöfe-

auch nicht ,eradehin verwerfen, so hatte er doch seinen gan-

zen Ha s au die idvJkaten €eworfen, welche er insgesar t, wo 

nicht geradezu ffir elenee Betrüger, doch für 	nichts- 

würdige kenschen hielt, die mit dem Heiligsten und Ehrwürdig-

sten auf der 6elt schandlichen «aucher trieben."/AII.10./ 

Ez a nézet szükl:. tókörösé e ellenére is magasztos, de az a 

tény, hogy hacht makacsul kitart mellette, tragédiával fenye-

get. Lánya, Nan, i, és a fiatal ügyvéd ugyanis szeretik egy-

mást. Kettejiik boldogsága, ugyanakkor a l r•yát szerető apa 

lelki nyu aha is veszélybe kerül. Lány> nak Jonathanhcz fü-

zédő szerelmét egész életét megzavaró szerencsétlenséfinek 

tartja: "Nur der widervzrti e Aissklang in .achts Seele 

erzeuste den Gedanken, dass die I is e der amen hanoi zu 

dem unschuldif _ en Jonathan ein sein anzes heöen verstören-

des Un, l cli sei. Eben darin aber, dass dieser , :_issklan, über-
haupt in dem harmoniehen Aesen des sonst durc, aus gressarti-

gen lelten forttönen kOnnte, la, auch die Unmöglichkeit, ihn 

zu d: mpfen oder :anz zum "6chwei _en zu bringen."  

Az ügyvéd ir:nti ellenszenve addi ;  tokozódik, 	végül sátán- 

nak nevezi lánya szerelmesét. 

Jellemz( . offmanni fogás, hogy felfogása ü-iatt .acht 

mester ma€ú .nyossá válik, elkülönül környezetétől, Liszen még 

a giccsesen komikus Leberfink, másik lánya, .`cettel v'legénye 



-77- 

is a szerelmesek pártját fok; ja. kiutan a mester 1eryőzte elői-

téletét, hely, reáll a harmónia, ujra a közös ::éL részűvé 

Hibája belátásáig azonban hos : zu utat kell meg . járnia eacht 

mesternek. Eleinte reménykedve várja haza a férfias ktilsejü 

Sebastiant, mert azt gondolja, hogy 6 meghóditand lár'a szi-

vét. Aaikor azonban a teljesen elzüllött fiatalember hazatér, 

először kétségbe vonja nevelőapja becs&iletességét, majd tes t-

vérg,yil'kosságot kisérel meg. Ez nagy r;e€rázkédtatás az ács-

mester szárkára, de Jonathant csak akkor kezdi becsülni, ami-

kor az a történtek ell en::re a jelentős ös: zetet kitevő ügyvé-

di honoráriumát :;c5 utra törő bátyjának ajándékozza. 

Az elbeszélés központi alakját jellemszilárdság, erős 

akarat, öntudat, kiváló szakmabeli i tudás jellemzi. Többször 

utal rá az irh, hogy Wacht Lester szellemi kéaesnégei kima-

gaslóak. Többek között igy jellemzi: "ieister Aacht beobach-

tete sehr scharf und wusst€; seine Beobachtuncen schlt u und 

verstandi zu nutzen."/XII.111./ Az  irodalmi müvek értékét 

képes me erezni, uL,yanakkor látja saját icor - látait is, ame-

lyek e raiivek követésében gátolják: "Es steif t ein ungemei-

ner Geist unter uns I)eutschert auf, Gott gebe ihm COeihen. 

Heine Jahre sind vorüber, neines Alters, neines Berufs i: t es 

nicht mehr; - doch dich, Jonathan, beneide ich ura so man-
ch.es, vas der künfti€en Geit entsrriessen kire!' - Jonathan 

ve _stand Wachts mystische . . orte um so deutlicaer, -1s er 

erst vor einisen Tap en zuf .11 ifi :  unter anderen i apiereir halb 
versteckt, auf Meister Wachts krbeit,tisch "GÖtz von Borli- 

chin(en" entdeckt hatte. Nachta grosses Gemüt hatte den unLe_ 
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meinen Geist aber auch die Unnógliehkeit erkannt, einen neuen 

Flug zu be€i:.:nen. " /XII.123./ 

Wacht mester rendkiv>>li egyénisége inkább az ereszélő 

szavaiból, mint magának az ácsLesternek a tetteib'l der>;l ki, 

Az irónak a cselekmény során nem sikerült a Ms nagy; sikerű har-

ruónikus személyiségét az olvasó számára teljesen hihetővé ten-

ni. A wü hibájaként emlithetjúk, hogy felépitése szteső, sok 

!pis epizód tarkitja, melyek csak nagyon lazán kapcsolódnak a 

cselekmény fó szálá.hoz..Ezt G. Ellinger azzal magyarázza, hogy 

offLann a halálos ágyán fejezte be az elbeszélést, amikor egy-

re szivesebben €onc?olt vissza a Bauibergben töltött.na okra, az 

ottani szck..sokra. A népélet egyes jellegzetességeinek leirá-

sára a lejváratlanabb helyeken tér ki a u,üben;"... und so 

erscheint es verstándlich, dass er die kleinen zur Charakte-

ristik des Volkslebens wichtiger: Züge mit hineinzo, obgleich 

es uns freilich wunderlich bedünken will, dass wir in einem 

entscheidenden Punkt der Erzühlun; über das Einschmelzen der 

BamberLer Butter belehrt werden oder oei einer Charatteristik 

der weiblichen Hauptgestalt, wo man besondere Llonzentration 

erwarteh sollte, nicht bless über die Bamberger tiauben, sondern 

über die Art der Begr bnisse und deren Vorbereitung Iiü.heres 

erf ahren. "/16/ 

Az ironizáló hang a tragikum hatésát erősen cs810- enti. 

Jonathan és Vanni szerelmének rajongó és érzelgős me nyilvdnu-

lá.sai éppoly komikusak, mint a konyhaművész 	ós a levele- 

et, fat":rzseket étfestő, átlakkozó Leberfink realitásokra é-  

pit" szerelmi vallomása. 
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Az események kronológiai sorrendben követik egymást a mii-

ben. Nincs szó titkokról, amelyekről fokozatosan lehull a lesel, 

nincs szó Pz ideális és reális világ megkülönböztetéséről. A cse-

lekli:.sny a reális valósági szintjén jz tszódik, a korabéli valósá-

got tükrözi. 

kind a "Meister D ^rtin der Kiifner", mind pedig a "keister 
Johannes i acht" főalja tapasztalt, javakorabeli férfi, ellen-

tétben a Nof fa;arin-miivekben oly gyakran szerepi' romantikus if-
juval..izidLetten megtalálták a családi életben boldogságukat, 

de a családi boldogságot átmenetileg épp a két mester tévesz-
méi, elitéletei veszélyeztetik. Ezek az előitéletek bizonyos 

mértékig trsadalui helyzWkre vozethetlk vissza. z iró min-
den  szeretete és megbecsülése mellett is kritizálja alakjait: 

elénk tárja a valóságnak azt a szak kis körét, awelyben mozog-

nak. Jellemző mindkettei jiikre, hol y Mesterségüket igen magas 

fokon r Tivolik, a aüvészet és aj  gyakorlati tevékenység össze-

kaocsolódik mindennapi munkájukban. 

ef kell eriliten=ink, hof_y - bár fontosnak tartjuk Hoffmann 

mUvészetében azokat a tendenciákat, hogy a reélis valóság szint-

jén kerez, te a problémák megoldást, olyan tipust keresett, amely 

képes harmóniában élni k;;rn,Tezetével, és ezt a tipust a nép fiai, 

a kézr:i vesek között kereste -, a két en;litett elbeszélés mégsem 

tartozik a Hoffnaennra leginkább jellemz:5 miiv ek közé. Inkébb 

probálkozások ezek, amelyek azt mutatják, hoj y az iró wiivósze-

tében szaporodtak a realista: ele L ek, a művész-problematika körén 

tullópve általánosabb emberi problémák is foglalkoztatták. 



6.  :r:T.x Hoffmann nórlakjai  

E.T.I. Hoffmann miiveiben a nőalakoknak másodla;os szerep 
jut. Alig talárunk olyan müvet, mint a "Das Gelübde" c. elbeszé-

lés, smelynek női főszerepl'je van. 
A miivekben szereplő nőalakok két csoportot alkotnak: más 

szerep jut a fiatal lányoknak, i z s az időseo asszonyoknak. 

A fiatal lány, aki éppen hogy csak kin-5tt a kawaszkorból, 

Hoffmann  eLyik jelle`zetes tipusa. Feladata az, hogy a férfit 

/a miivé szt/ alkotásra inspirél ja. Lelki-tisztaság, engedelh es-
sé, szelídség jelleorzó tulajdonságai. Érzelmei határozzak 

meg cselekedeteit, ezért ter,► észetesen, elfogulatlanul visel- 

kedik. Központi élménye a szerela<<, amelyben szinte egész lénye 

feloldódik, azonosul szerelmesével. 	azonositja maLát a 

dallal és ezen keresztül Kreislerrel./ zelleri érdeklődése ne sz-

sze clIarad a férfiakétól. Ebben a vonat oz á sban Hoffmann néze-

te eltér a korai népcet romantika képviselőinek felfogásától,akik 

a miivelődésben látték azt  az  eszközt, amelynek seF itségével ki- 
küszöbölhetd az ellentét a nemek között. Hoffmann ezzel szem-

ben k1 unyclja a szalon üvelt hölgyeit, felszinesnek tartja 

mtiveltségUkít. Egyik figura: ja, Ber€anza, iÉy nyilatkozik: 

" ...Vorz''(lich sine mir eure vi elseitig gebildeten, poetischen, 

kUn stl erischen «eiber in den Tod zuwider, und so € ern ich L,i ch 

von einer feiaen k dchenhand streicheln las e und meinen Kopf 

auf die zierliche Schürze le i e, so íst es Lir doch oft, renn 

ich so eine irau ohne alley tiefe Gefühl, ohne ellen höheren 

Sinn ins Blau hinein in al' erlei cingelernten roetischen 
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Floskeln schx attzen hörte, gewesen, als viii se ich ihr in ir ; nd-

einen e :pfind lichen Teil ihres Leibes mit meinen scharfen 

nen einen tüchtigen Denkzettel beissen!-" /I.99./ Hoffmann fel-

foása szerint a nő természetes és naiv le'en, de szellemileg 

a férni it nyitsa. livel a szerelem a n?5 életének döntő élmé-

nye, ezért a fiatsls 	a vir4kora, amikor elbüvöli a férfit, 

és fogékony annak g. ,ndolatai, eszméi ir.:ynt: "Die .i3lütezeit der 

FrauenzimLer ist zugTeich ihr eigentliches Leben, in dem sie 

sick Leit nie erschlafferlder Kraft doppelt aufgeregt ff°blen, 

slle seine Erscheinun;:en be€serig  im Gemüte aFufzufassen. - 

mit z_ liihendeL. purpur umsáumt die Jugend alle Cestalten, Bass 

sie tie verklü.rt dem freudetrunu:enen Auge erglil.nzen, und ein4- 

ewi& bunter FrUhlin , schmückt selbst die Dornenhecken mit 

süssduftenden Blumen. Licht besondere chnheit, nicht ein 

un ewöhrlicher Versta d, nein! - nur jene Blütezeit, nur it end 

et' as, sei es it l;eussern oder im Ton der Stimme oder sorest, 

das nur eine flüehti€e Auf ,er':saL.keit erregen kann, reicht hire, 

dem kddchen überall die Verehrunb selbst -_eistmicher mLinner 

zu verschaffen, so dass sie ureter álteren ihres líeschlechts 

v.ie ici Triumphe als die Köni€;in des Pestes auftritt. Aber each 

dere un€,lücklichen ■ endepunkte verschwiriden die schimmerriden 

Farben, und mit einer gewissen K:.`1 te, die in jedem Genuss das 

Geisti€-Schaackhafte töt.:t, verliert rich such jene Regsa::keit tt 

des Ueistes." /1.117./ 

A hoffmanni lányalakok törékeny kiiiseje alatt érzéki  vá-

gyak lappanar.ak, éppen a k,lls6 megjelenés  és a belső érzelmi 

vilá& közötti ellentét adja ezeknek az alakoknak a varázsát. 

Az elfojtott erotikus vágyak veszélyt  rejtenek  magukban, ha 

letre kelnek, a tapasztalatlan 1.: nyt az első kéjenc karjaiba 
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kergetik. Ezt a jelenséget Korff "in-_ere Verf!ihrb arkeit der  
Unschuld"-n^1 nevezi./47/ Hoffmann el !' sz ör Don  Juan- inter:r -
te.cié 	fejtette ki, hü' y a romantikus vágy hajtóereje le- 

het az erctika, de adott esetben 	vágy :ie€sziinés.nek oka is  

az erotikában keresendő. 

~sz egyes F:of fma.nn-műveken belül általában két, egymá.seal el-

lent: tes lányalak lép fel, mindkettő szerelemmel közeledik a fér-

fi főalakhoz: az egyik az égi, a másik a földi szerelem megtes-

tesitője. Vegyük például a "Der goldene Topf" cin,;,. ILesF t!  :b-
ben a Lii'een a Veronikához füződő szerelem ecyben a filiszteri  

életmód választását, a karrierhajhászást jelenti, mis .  a :Derpen-

tina iránti szerelei:i segitségével a hűs a költészet vilá€ iába  

jut cl. De ha nem csupán a főalak szerneont jából itél j';k m .e€,  

Veronikát, a kép sokkal bonyolultabb. Kezdetben a f. iRtal  lány 

semmiben Bea kiilönbözik a 1)asonló koru nolpirlónyoktól: vidám,  

kadves tereaLtés, id ginként gyerekesen viselkedik, például vidá-

man kert etőzik Ansel ►us-szel a szobában. almai kispolxári jövőt  

vetitenek eléje: az udvari tan=`csos Anselmus feleségeként lé.tja  

magát, aki szép fülönfüggőt ajándékoz neki. Rnselmus iránti sze-

relme egzaltált lelkiállapotot hoz létre a lányban. Ez többek  

között ugy nyilvánul meg, hoL  y  védem. .' be veszi, megérti  a diák  

"holondoseáfait", mis apja és Heerhrand az ifjut ugyanezekért  

őrültnek tartja. A szerelem számra - akár a fériialekok eseté-

ben - mélyebb összefüggések h"t..st, me;éizécét Teszi lehetővé.  

IL y pl. szerelmi boldo€ sálról ábrándozik, de megérzi, ho, y eg . y  
ellenséfes alak állt közó j 5k, amikor An-el: ust >erper:tina  elbii-

völi. llor l átou á se var és hallucinál. később eőbb a szerelvéért  



mindenre elszánt lány részt vesz egy éjszakai szerelmi varázs-

laton, amellyel az ifjut ma€ához szeretné láncolni. Félelme, 

hogy a szeretett Anselmust elveszitheti, aki valójában schasem 

viszonozta teljesen érzelmeit, a különös körülmények között le-

játszód( szerelmi varázslat okozta tulfeszitettség következménye 

ájul j:, gajd hidegrázás, amiből a varázslatot végrehajtó Kiese 

fémt ,  kre gyógyit ja ki. /Hoffmann korában a fémet az orvosi rraxis-

ban is gyóyitásra használták lesmer wagnetizmusról szóló tani-

tásának me felelen./ A fémtükör segitségével Anselmus fKondola-

tait képes maga felé irányitani. A szerelmi boldogság helvreál-

litja lelki egyensuly át, de ez csak addig tart, iaig felismeri, 

ho`,y Anselmus véEle€ elveszett számára. Hoffmann icy jeli=zi 

ekkor a lány állapotát: "Veronika war  ganz tiefsínnig geworden, 

sie sprach kein :Sort, l;rchelte nap zuweilen ganz seltsam und 

war am liebsten allein."/I.237./ 

Veronika szerelme révón epillantást nyer olyan eseményekbe 

is, n..elyek a mitikus vilá ;al kapcsolatban állnak, és tőle tá-

vol j :`. tszádnak le. zért állithatja Anselmusról: "Ach, kann denn 

der Ansehus herko en`? der ist ja schon liingst in die gliiserne 

Flasche singesperrt." /I.238./ 

!iegáilapithat juk, hogy Veronik6b-ni a szerelem, egzaltált-

ság; mélyebb megismerés egymással szoros kapcsolatban áll, ezek 

révén időszakosan megérti a szeretett ifjut. Végül azonban Vero-

nika is köznapivá, kispof, =rivá st:llyea: feleségiil megy az idő-

közten udvari tanácsossá kinevez.:tt aeerbrandhoz, ős a: annyira 

óhajtott fi lönfüggóket tőle kapja aj`mdékba. 

Serrentina lénye - romantikus jellege -iatt - szavakkal 
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nehozen fejezhet:" ki. Hol kigyó- hol i , edig lányalakban lép fel. 
KUlsejét eindössze kút vonás hangsulyozásával jellevezi az lrós 

karesu és 	szer.ü. Hangja kristályharangéra emlékeztet. kz ál- 

tala. ébresztett vágy és szereleu: táplálja Anselr:usnak a  roman-

tikus r.esebirodalomba vetett hitét. 

cioffaann egyik késői elbeszélésében, a ",eister Johannes 

eacht"-ban nettel és ltianni, a mester két leánya, Veronika és 

Serpentine megfelelői. fiig azonban az  Író  a ueséeen idealizálja 

mind a két leányalaot, addig az elitett elbeszéléségen mind-

kettőt ironikusan szemléli. Rettel képviseli a kézzelfogható 

va1óSágot, Fanni pedig a vágyat, ü költ,"it. A müben a prózai 

tettelről a következe, jellemzőst találjuk: "Rettel, ,achts 

elteste Toeb.ter war ein kleines rendes Ding mit hochroten .‘an-

gen und recht freuíidlichen schuarzen • Aeuglein, mit denen bie 

in den Sonnenschein des Lebeny, vie er ihr aufge ;an'en, kook 

hineinschQute, ohne zu blinzeln. eie war r' .cksichts ihrer Bil-

dung und ihres ganzen +esens auch nicht eine Linic 'cech aber 

die Sph re des Handaerks gestiegen. :Sie klatscste mit den 

k'rau ü a s e n , putzte sich gern, wiewohl in iunten .,tact 

• ohne, Gesctmack; ihr eigentliches telement, worin, sie lebte 

und ti,ebte, war aber die küche." /AII.110./ i:gyik udverló játói 

azért hidegül el, mert nem értékeli elég nagyra a szt úcsmüvé-

szetet, és nee, eszi kellő Eihitattul és hozzáértőssel az általa 

készitett tészta-k},ilönlegessé .et. ricard iieberiina feleséce 

lesz, akinek nevetséges külseje alatt jó sziv rejlik. Leberfink 

a kilsós t. 	eL.cere: a terv.tszetet lakhozással, átfestéssel 

"met_ szépiti". ;.ettel konyhamüvf szetének nagy tisztelje, sőt 
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mak a is ért az édesséfek készitéséhez. Nettel igy reagál  

l ekkozó- és aranyozót„ ester ki'lsősé ; ekben kellően megrendezett  

szere ~.ú:i 
 

vallomására: "Ojez ine, rief zIettel ganz erschrocken,  

'ojemine, was tun Sie, lieber Herr Leberfinkk knion Sie dock  

nicht vor mir, wie vor einer'Prinzessin; die sch;inen itlasse-

nen - bekommen in dem feuchten úráae elec t en, und eie, tester,  

den Schnupfen; clef -Ur hilft Jiedertee und Weisser .Londis!"/XII.  

127./  

Vanni uettelnek külsőleg és belsőleg egyarAnt ellentéte.  

A müben ezt olvashatjuk réla : "Iu: siidlichen_ Deutschland, vor-

ziiglich in Frenken, und zavar beinahe nur ausschliesslich in  
der Bür Jerklasse, trifft man solche feine, zierliche Gestal- 

ten, solche liebliche frorue Encelsgesichtlein, süsse Sehnsucht  
des Himmels in den blauen augen, des Himmels Lacheln auf den  
Rosenlipeen, dass men wohl gewahrt, wie die alten i:_tiler die 

Ori„inale zu ihren I adonnen '. icht welt suchen durften. So ganz  
diese Gestalt, diesAntlitz, dies •esen war die Erlanger Jung-

frau, welche 1;.eister hacht freite, und á;anni war ihr treustes  
Ebenbiid... •.eni,;er erest und fest als die iuttor uochte die  
Tochter sein, clan/.  aber die Liebl . ichkeit selbst, und man h t-
te ihr ier vorwerfen können, dast ihr weibliches Gartgefühil,  
eine Emefindsaakeit, die einer vorschwachten Organisation 

zuzuschreiben und sich daher leicht bis zur weinerlichen Emp-

findelei stei n: erte, sie firs Leben verletzbar machte."/XII.112./  
Narini szerelme a Jonathan által felolvasott érzelgős regé-

nyek  átélésével indul. Hoffmann az "irodalmi" hittérrel a lúny  
magatartásnak,  érzelmeinek klisé - jellegét hangsulyozza. AZ  
apával történt tragikus összeütközés után Hoffmann ironikusan  
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szól a szerelmesek  fájdalmáról: "Der ^eneigten Leser uüsste  

es f miss sear lan4weilit, ja unertr;glich sein, wenn nun bier  

weitlaufi und wohl far in allerlei überaus zierlichen „orten  

und Redensarten .eschildert weríen sollte, was Jonathan und  

Nandi alley in ihrei Schmerz beganner,  , Dergleichen findet sich  

in jedem scűlechten Roman... "/XII.119-120./  

b.T.A. Hoffmann Nandi alakyban ez igazi, itagascbbrendü  

elérésére ir(ryuló vágyakozás érzelgőssé 	unyolja  

ki. Az a tény, hogy Nanniból hiényzik u► inren romantikus varázs,  

a n:agesabbrendii, a miivészi iránti vágyakozás külsődlegessé ala-

csonyul t, a. lány nem válik költői ideállá, egyik mutatója annak,  

hogy az iró élete utolsó  szakaszában a realizmushoz  '~'~ zelitett. 
Hoiina.nn életmiivéten e nőalakokat szemlélve a sze-

lid, nőies Julia és a saenvedólyes, zaklatott lelk*Iltetü Hedwiga  

szembeállitása talári  a le :érdekesebb. 	"Lebensansichtr'n des Ka- 

ters iurr" c. T@g  

is szembeállit je az iró. . négy figura rinde ;yike többé -kevósbé  

feszült viszonyban áll a többiekkel. Julia az é`i szerelem kép- 

viselője, a karmester muzsája, akinek abszolut ellentéte az ér-

zéki saer-1 -et a egtestesitő aektor. Hedwiga és Kreisler két  

hasonló ter e szetii fi{,ura, akikben él a vé c : telen ir>'nti virfy, de  

jellemző rájuk az is, hogy belsejükben démoui erők lakoznak.  

Hedxiga és igeisler viszonya feszültségekkel teli: disszonáns  

lényük vonzza és tasaitja is efyu.ást egyszerre. hedwiga és Hek-

tor dinasztiai érdeseL miatt je,yesek ua.yan, de köztük is ellen-

tétek fesz;ilnek. Hektor szenvedélye nem menyasszonya, hanem az  

ártatlan Julia felé ir:riyul,Kreisler és .Hektor között ezért kez- 

ónyben nemcsak őket, baner..reislert 4s Hektort  



dettől fogva ellenséges a viszony. Julia és Hedwi€.a elválaszt-

hatatlan barátnők gyermekkoruktól kezdve. 

Hedwiga iloffmann egyik legélbb nőalakja. Az ire r°s 1lny-

alakjaitól nagyobb intelligenciája, tudatossága, szenvedélye, 

belső feszültsége különbözteti meg. Julia és Hedwiga szinte azo 

nos problém 4k elé kerfqnek a regényben,  igy állandóan nyomon k-

vethetj;lk, mennyire ellentétesen reagálnak egyes helyzetekben. 

A Yreisierrel való első találkozás például különbözőkép-

pen hat a  két  leányra: Julia nyufodtan, kieg,rensulyozottan fo-

gadja a karmestert az előállott szokatlan helyzet ellenére, mig 

Hedwiga belső bizonytalansá._y ,  a  düh és büszkeséz. me` nyilvénulá-

saiban, a szökött őrültnek vélt férfitől való félelemben jut 

kifejezésre. ig igeisler lené je Ju'iában megnyugvást, addig 

Hedwigában nyuz talanságot kelt. ixindkét leány r 'vészi képessé-

gekkel rendelkezik. Hedwiga természethűen rajzol /"Ich möchte; 

sprach Julia, 'ich möchte dich beinahe um  deine kunstfertig;- 

keít beneiden, Báurre und Gebüsche, Ber ;e, Seen so ganz nach 

der Uatur zeichnen zu können."/IX. 59-60./, mi ss Julia ink<<:'>b 

gyönyörködik a táj szépségében. ó viszont gyönyörű és kifejező 

énekhangjával tűnik ki: "Julia, einer vollen, wetallreichen, 

glockenreinen Jtimme mbichti, , san L  i, it dele: CGefiihl, mit der 

BegeisterunL., die aus dem Innersten bewe;ten Gemült hervor- 

strör1t, und darin mochte wohl der wunderbare, unwidérsteb-

liche Lauber lie, en, den sie auch heute übte. Der léte: :, jedes 

Guhörers stoc,ite, als sie san . , jeder fühite seine :•rust beer4 t 

von süssem namenlcsen ► eh, eret ein paar Au enblicke nachher, 

als sie geendet, brach das Entzücken los im s`ür: ischen un; e- 
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messensten Beifall."/IX.126/ Hedwiga herce gnő saj•'t it4lete eze-

rint is csak közepes zenei tehetségkel bir, a::,elyet a kar;.es-

ter énekáréi sei. képesei tová,bbfejleszteri: "Kreisler, bei deL 

Unterricht die G eduld selbst, begann das Gesangstück, welches 

die  Prinzessin einzustudieren unternomr.en, von neuem, aber so 

sichtlich 	sich auch mühte, soviel Kreisler auch ein- 

helfen ü :ochte, sie verirrte sich in Takt und Ton, sie machte 

'ehler über Fehler..."/IX.140./ Julia és 	közös zenei 

élü_nye, a nagy sikert arató 	duett kiváltja félté- 

kenyséLét. 8 fájdalmasan komoly darab után vidám zenem;' el v adá-
sét kéri. Lelkesül az egyik végletből a másikba történő óizel-

ii:i "halálugrásért". Szavai is erről győznek meg bennünket: 

" i,ur in dem Zwiespalt der verschiedensten Em -pfindungen, der 

feindlichsten Gefiihle geht das höhere Leben auf!" /IX.131./ 

kolff véleménye szerint "Hed iga ist aber eine kireislernatur, 

die nur der Ahnung des Unendlichen entűehrt." /43/ 

Különös jelenséf játszódik le,  amikor igeisler megérinti 

a hercegnr kezét: a karmester ugy :érzi, :-intha árai : Pités érte 

volna. 22 a mágneses jelenné. a lány fokozott lelki feszfiltsé- 

ének kifejez " je, amely a magával rag adó zene és a karmester 

iránt ébredő szerelem követezménye. ugyanakkor ez a ,_otivum 

rokoni ka;csolatokra is utal, hiszen ugyanez a jelenség Chiaránál, 

t:braha,L. üester feleségénél is tapasztalható. Ellinger szerint a 

regény har..adik kötetében többek között Hedwiga származására 

kellett volna fénynek deriilnie. Szerint Hedwiga Abraham mes- 

ter és Chiara leánya. 

Hektor herceg, akihez::edwigénak apja kivánságára felesé- 



sül Kell me'nie, ellenszenves neki és Juliának is már ismeret-

sériik első percét(l kezdve. h jó u.e'jelenésü nápolyi herceg , 1.,ind-

két lenynak szörnyetegként jelenik  meg, bár ennek oka vulia és 

Hedwiga esetében különböző. Pedwiga eleinte csak sejti, csak ér-

zi Hektor ördö,i mivoltát, később azonban teljesen átlátja sz:n-

dá ait. k Kreisler iránti titkolt szerele: is táplá .. ja ellen-

szenvWt, az a szerelem, amelynek tragédiáját még fokozza, hoy 

Hedwiga szellemileg Julia fölött áll, átlátja a miUvósz- s ,erei em 

magasztosságát, de azt is, hogy - éppen tul6ott bels" feszqt-

sége miatt - nem válhat annak tárgyává. Ezek az érzések indokol-

ják, hogy tánc közben Lektor sárkányszerü sernyete-gé válik 

számára: "Die Prinzessin behauptete nicnts Geringeres, als dass 

im Tanzen der Prinz sieh in ein drac.henartiges Un eneuer ver-

wandelt und mit spitzer lühender Zunge ihr eiren otich ins 

ríerz gegeben habe." /IX.172./ 

Hektor iránti ellenszenve és i‘reisler iránti szereli:e, 

a a_elynek beteljesülés nélkül .ell maradnia, az őrület határára 

juttatjuk. A vágy és valósé, kett ssé, e okozza megbetegedését, 

aelynek csecspont ját az a u erev} irts, az az automatikus álla-

pot jelenti, amelybe a 'i:reislerre leadott lövés pillanatában 

kerül. Ebben a beteges állapotban éli át élete legnagyobb bol-

dogságát, mert u ;gy érzi, ho y a halálban egyesült a szeretett 

férfival.: "Ich sah den blutstropfen der aus dem Herzen quoll, 

aber er fiel in meine :árust, und ich erstarrte zu Kristall, und 

er nur lebte in dem Leichnam!"/IX.229./ Betegségéről később igy 

beszél Juliának: "...Glaube ja nicht, dass mich etwa Krankheit 

erfasst. - hein, es war der Gedanke der höchsten Seli _keit, 
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der zu m'ö.chtiE wurde, der diese Brust zersprent ;en wollte, und  

dessen Himmelsentzücken sich gestaltete w.ie tötender Schmerz." 

/IX.259./  

Julia is megérzi a herceg ördö €,i terLszetét, k'j_lönös pil-

lantása felkorbácsolja a tapasztalatlan lány érzékeit, aki me€,-  

ijed a rá leselkedő veszélytq: "Ein Blitzstrahl fuhr t;tend aus  

diesen dunkien unheimlichen Augen, von dew getroffer ich Aermste  

vernichtet werden konnte... Ich wiederhol; es, eir frem-  

des Gefiihl, ich verir,ag es nicht zu nennen, hebte 	ein Krampf  

mir durch alle C:lieder' - an spricht von .í3asilis en, deiren  

Buick, ein `iftiger Feuerstrahl, au4enblicklich tötet, wenn  

man es watt, sie anzuschauen. Der Prinz mag solcheml bedroh-

lichen Untier gleichen." /IX.172./  

A sok kalandot megért herceL isi::6tl1d5 ostroivait, csábitá-  

sait egyre neheze ben győzi le: % it deL. Cedanken an den i'rin-  

zen, an jene gefahrvollen. Augenblicke regte sich in Jul ias  

tiefer 13rust eine Empfindung, deren Bedrohlichkeit nur daran  

zu erkennen, dass sie die Scha wecli:te, die das wallende blut  

ihr in die oYqng en, heisse Trjnen ihr in die Aug:en trieb... Es  

ist hier noch wiederholt zu bemerken, dass Prinz Ilektor der  

schönste liebenswizrdigste ; ►̂ ann war, den man nur sehen konnte,  

dass seine Kunst zu gefellen auf die tiefe ;ieiberkenntnis  

gegründet war, die ihm das I.eben voll = ldeklicher Abenteuer  

erworben... "/IX.273./ Julia teh:'t fel.ish eri, hogy ártatlan-

ságát nem  csupán külsr veszély fenyegeti. Ezért kiélt fel:  

" I3arm.herziger 	schütze mich nur vor mir selber  l "  

/Ix.331.1 Kreisler zené j ~ben keres ri:enedéket, amely egy m6sik  

világba viszi, ahol eltűnnek szoronásai. A  zene nyelvén a kar- 



mester szál hozzg . 	zene és az áloie a ma€asabbrendü lét hir- 

nökei, aelyek révén kommunikációs kapcsolat alakul ki Kreis-

ler és Julia oCzctt a köztük lévő távols:'  ellenére. Kreieler-

hez tiszta éti szerelem fűzi. A kamester az, a .i szelleLif,t  

felélénkiti, aki életét teljessé teszi, akinek jelenléte fel-

vidámitja, akinek tehetsé g e cso&-Ilattal tölti el.  Testi  vá€nyak -
Hed {i€áva1 ellentétben - nem honnál yosit j é.k el nreislerhez füző- 

dő érzelmeit.  
B.T.A. Hoffmann Hedwiga alakjában tullépett addigi nőideál-

ján. Kreisler női megfelelőjét dol ozta '. i figurájában, aki  
csak néhány vonatkozásban marad el a r4üvé sz-hőstől.  rzelmei 
megrázó ereje, han,ulatai széls5ségessé€e, az őrület veszélye,  

szellemi fejlettsé -e, az ideél és a valóság .  kettéválásának tu-

data L.ind , .reislerre elékeztetnek. Arcjátéka is külön)s,ame-

lyet Ara ham «ester szavai jellejeznek legjobban: "14eister  

Abraham, der iu ► Ausdruck zu,reilen etwas seltsae , 1.einte, solch  

usselsriel ir. Gesicht sei deli, Airbel zu vergleichen auf der  

OberfL che des .assers, wenn sich in der 'iefe etwas Bedroh-

liches r'=hrt." /IX.6 ./ 

z iróniát Kreislerhez hasonlóan - fe 4~ yverként használ-

ja Hedwi ,a is, ré ~ ediL HeLtorral szemben, akit ellenség ének  

érez: "-it ler Ironic, die selbst den Árgwohn, die lferbitt-

run; verfliichtigt zug feinsten -"ohn, neckte Hedwiga den _ ' rin-

zen ur.  her in dem Labyrinth seiner ei` enen Gedanken. Er, der  

ge'ean.dteste Aeltmann, noch mehr, ausger':stet mit alien ti , affrn  

einer :'ucnlosiL keit, die alles '.ahrhafte, jege Gestaaltun des  

lebens vernichtet, vere.ochte nicht diesek: seltsaLen t ►enen zu  

widérstehen/IK.330.1  
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Hedwiga - akGresak Kreisler - maga is érzi Julia gyermeki, 

hit gadt lényének jótevő hatását saját zaklatott lelkületére. 

t.reisle_r és í edwiga Juliénak ellentÁte, de nyugalma, kiegyen-

sulyozottsága rájuk is kisugárzik. Amint láttuk azonban - ez 

a  nyugalom is viszonylagos, hiszen belső és külső erők köny-

nyen feiborithatják. 

E.T.A. Hoffmann a uldveiben szereplő l nyok külsejének lei-

rásakor g yakran hivatkozik festők rüiveire, ho;;y zinte sze-

münk elé var4zsolja alakjukat. Igy pl. álara /"Der Sandmann"/ 

haja Battoni szineire, szeme Ruisdael tavaira emlékeztet. 

/I1I.36-37./ fanői, •:+acht mester fiatalabbik lánya a rési né-

met mesterek madonnáit /XII.112/, kosa, 1,artin mester leánya 

pedig Dürer lányalakjait idézi./VI.162./ 

A romantikus ifju, a müvész idealizálja a szeretett leányt, 

a mindennapi, a reális valóság fölöttinek érzi. A pozitiv lánya-

lakok eaelkedettségét bibliai szókincs segitsé€,ével fejezi 

ki az iró, a elvben a ALa€asabbrendüség mellett a szépséc,lel-

ki tisztaság '  és fiatalság fokalma is benne rejlik. Ilyen 
gyakorta előforduló szóhasználat a hoffmanni nőalakok jellem- 

zésénél: "Him elskind", "Engel des Lichts", "Engel", "Hl mels- 
bild", úielye_-hez f ya' ran kapcsolódik a "hold" és a "hiwiisch" 

jelz.', az.i ere"siti az előbb emlitett tulajdonságok össze-

já.tszá,s'.t. 13em értünk eriret C.P1ipperdey laagyarézatával,amely 

szerint e szavak"... deuten durch ihre religiösen Anklanee 
auf den nach Hoffmanns Vorstellun _ wohl engereri Zusa-uenhang 
der Frau mit deL göttlichen Ursprun€ des u_ensc'.hent_ eschlochts 
hin./49/ Az isteni ás ördö€i jelleg han Uulyoz,'sával lehet a 
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hótköznapitól, a relis valóságtól az eltérést legegyszeriloben,  

legérthet ó~L en kifejezésre juttatni, és egyuttal azt is jelezni,  

hoLy ez az  eltáró:: pozitiv és negativ iránya lehet.  

A valós L_bau az ideál net. lAezik oly an for-ában, amilyennek a  

hős  képzeletében megalkotta:  "Da aber kein junt er -ann sick zum  

erstenmal in ein araderes ',esen verliebt hat als in ein überir-

disches, in einen Engel, deg.. nichts gleich koii t auf Erden, so  

sei es del. '_lerrn Peregrinus  such erlaubt, Dörtje Elverdink  für 

ein dergleichen zauberlisches 5berirdisc ies :gyesen zu hal  ten. "  

/X.193./  

a fiatal lányok passzivité suk ellenére a szerelem fé-

nyében, a h s ide 1  jakónt a r övekben pozitiv szerepet töltenek  

be, addi: az idÚseob nft 	bár kevesen jutnak lénye,es szerep- 

hez, - a hétköznapiságb61 kitérni vábyó alakok  ellenlábasaként  

lépnek fú1. Ib;y Benzon tanécsosné, Julia édesanyja, Kreisler  

legbefolyásosabb ellenfele, a konvenció, a uer:.rnerevedett élet-

forma  e, lik fő védelmezője. Esze, ü ,yessé e, az uralkodóra gya-

korolt befoly sa révén az udvar életét - saj 't . rdeceit szed előtt  

tartva - a háttérb "1 it nyit s. íibraham mester szerencsétlennek  

nevezi a tanácsosnét, mert nem l..tja életének felsz :inessérét,  

ós a konvenció vil ,ában keresi élete békéjét: "ünLlü;kliche  

Frau,... arse unLlückliche .rrau! Ruhe, Zufriedenheit ver-

meinst du g , ewronren zu haben und ahndest nicht, dass es die  

`derzweiflun year, die, ein Vu'kan, alle flamienden Gluten aus  

deinem Innern hinau ströi en liess, und dass du nun die tote  

Asche, aus der keine .31 te ,  .sine luu.e mehr sJrosst, in star-

rer Betörung fur das reiche veld des Leúens h ltst, das dir  



noch Früchte speneen soll." /I:á.209./ Lányát,  Juliét, a gvenge-

elmé jfi Ig.nez herceghez a karja feleségül adni, hop y ezáltal is 

erősitse befolyását az udvarban.  Tervei a látszat szerint sike-

rülnek, hiszen i € y it Abraham mester nreislerhez irtózett leve-

lé'eeil a regény második kötetének végén: "Die i. tin enzon findet 

Ihr nicht mehr, wohl aber die leichsgrfin von Lschenau. Das 

Diplou. aus ..ien ist angekomu.en und die liOnftige iieirat Julis Lit 

deco würdigtn rrinzen so gut 	erklz'rt." M.355./ 

2letének tragédig j6t a jelentéktelen farfivel kötött sze-

relem nél:t';li házasság  okorta. Ig'y vall erel saját maga: 

"keg bel den k enern die Liebe nicht das Leben schaffen, son-

dern es nor ú.uf eine Spitze steller, von der herab noch sichre 

Wes o f"hren, uns er hechster Lichteunkt, der unser ganzes 

Sein erst schafft und gestaltet, ist der Augenblick der ers-

ten Liebe. ;;ill es das feindliche ueschick, days dieser áugen-

blick verfshlt wurde, verfeilt ist das anze Leben f :r des 

schv,ache .,eib, das _rater eht in trostloser Unbedeutsamkeit, 

w. hrend das mit st _rkerer '...eisteskraft beabte sich mit t e-

wait emporraf t und eben in den Vern:altnissen des gewöhnlichen 

Lebens einne 'estaltunk, erringt, die ihm r.uhe und j{`rieden t ibt." 

/Ik.20S-209./ benzoezné magát - joggal - az erős lelkű asszo-

nyok közé sorolja. A szerelmet, amelyet házass:gában nem ka-

pott  meg, Irentlus oldalán találta meg. Titkolt kapcsolatukból 

egy legny€vermek született,  Angela, aki a szülőktől távol, 

Olaszországban nevelkedett. Ansela nyomtalanul eltűnt, elvesz-

tése igen mélyen 5rinti az asszonyt. 

5iberei e11en9re a tanácsosnó nem  lehet  boltok: egyrészt 
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előbb - utdbb ó is megtudja, hogy Angela  leánya gyilkosság ál-

dozata lett, r srészt pedig Julia érdekh6zassáóa - ha sikerül 

létrehoznia - boldogtalanság forrása lesz e,ásik lánya számára. 

Hasonló szerevet tölt be a "ivachricht von den neuesten 

Schick a1en des lunves DerganzaU cimU miiben szereplő hölgy, 

C cilie 

 

anyja, ^?ii tehetséges lányét egy gazdag . , de hozzá mél-

tatlen férfi karjaiba kergeti. A házasságkötés szorgalmazását 

anyagi okokro vezeti vissza 3erg¢nza: "Madal:es zerrUttete Ver-

mögensuuist .nde L .achten die Verbindung mit de,: reichen h use 

inschenswert und all  die  hohen Kunstaussichten und rinsichten, 

von denen an in so vielen woh4estellten Floskeln und Phrasen 

gesprochen, ginen d.arüber zum Teufel!" /I. 123./ 

A hölE y művészetek ir ` nti felszines rajongása, művészi pró-

bálkozásai nevetséroaek: "1.eine Dame hatte die eigne Lanier,al- 

le Küraste selbst treiben zu wollen. oie spielte, wie schon ge- 

sagt, ja sie komponierte cot=:tr, sie malte, sie stickte, sie 

formte in Gips und Ton, sie dichtete, sie deklamierte, und dann 

musste der Zirkel ihre abscheulichen nauntater anhören und ihre 

gemalten, gestickten, geforn.ten Zerrbilder anstaur•_en."/I.109./ 

Ebben a miiben fejti ki i<offmann, hogy az idc sebb nő ked- 

vessége, b=2ja, kelleiiessége csak maradványa annak, ami virágko- 

rában kialalult benne: " E ine verst .ndige irau, die in irüher Jugen 

gut erzog,en, frei von I rrtümern, aus der Blütezeit eine v,ohl- 

tuende .Ausbildung des Geistes hinübergebracht hat, wird dir 

alle4 al eine an`Enehme Unterhaltung g, eRahren, sobald du dir's 

gefall a leeseti willst, in der _ itte zu schweben und jeden 
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höheren ;•orderun€en zu entsagen; ist sie eistreich, so wird 

sie nicht arra an uitzi€en Zinfállen und .ienduneen sein; statt 

aber des fiein-koi,ische rein gemiitlich zu betrachten, sind diese 

dann mehr in falschen Farben glanzenden Ausbrüche eines inrerr 

Unüt.utes, die dich nur eine ':leire Zeit hindurch t .uschen und 
belustigen können; ist sie schön, so wird sie nicht unterlas-

sen aueli kokett zu sziz.... /I. 113./ 

E.T.A. Hoffmann a nőt a férfival ellentétben antiintel-

lektuálisnak tartotta, kert szerinte a nq"`t elsősorban érzelmei 

iranyitják. A nőalakok ktzül csak kevesen állnak szellemileg 

a férfiz,k°hoz hasonló szinten, többségik naiv, befolyásol-

ható, nem emelkedik az átlagember, a köznar.iság fölé. A ro-

mantikus h^s azonban éppen a reális valóság szintjén élő le ny-

ban találja meg iúeálját, az iránta érzett vágy nyitja meg a 

müvészetek világába vezeti utat előtte, hiszen tiszta, probléL-

menies lénye vonzza a kor ellentmondásait átélt mi;vész-hőst, 
aki a prózai polgárleányt eszményi tulajdonsokkaluhézza 

fel, hogy mfiv6szete ihletőjévé lehessen. 
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III. Az emberábrázolás alakulása E.T.A. Hoffmann Civ..: szetében 

A klasszika ábrázolásmódja objektiv s általános, a ro-

mantikáé szubjektiv és konkrét. Ha E.T.A.  Hoffmann műveit eb-

ből a szempontból vizsgáljuk, arra a kivetkeztetésre jutunk, 

hogy az elbeszélés szub jektivWsa vó<<igvonul életr., 'vén, de 

a szubjektivitás jellege változik. A korai művekben a rea-

litás és a szubjektiv világ összefolyik, a költészet vilé a, 

az álmck birodalma, vagyis a transzcendentális világ: elemei a 
való világban jelentkeznek, ez pedi, a reális világ ironikus 

u eg seu L:isitését vonja maca után. A korai milve.cben ezt u£:y éri 

el az iró, nogy egy-egy személyt vagy eseményt több nézőpont-

ból világit meg, idcnként a néz . "pontot a  hős belső világába 

helyezi. 

A töbufzle perspektivából való megvilágitás ugy törté-

nik, hoLy ugyanannak a személynek vagy eseménynek a leirása 

visszatér a műben, de m i s-más szereplő, váltakozva a mesevi-
lág és a valóség szemszögéből ábr-zolva. E villódzás sor n 

a fantasztikus világi; fokozatosan tulsulyba kerül. Idézzünk 

fel néhány képet a "Der goldene Topf" c. meséből. Az aranyos-

zöld kigyők megpillantásakor AnselLus lelk eben harc kezdő-
dik a hétköznapi, racionális `ondohod!s és a csod :.l•.tosba, 

teru.észetfelettibe vetett hit között. Az ifju e yre ink, ,b 

hajlik arra, hogy a csodálatosat valósnak foc,ja fel. Amikor 

eanek megfelelően cselekszik, vagyis a távozó kiE;yók után 

kiált a bodzafát átölelve, egy  arra járó pol ;_árasszony igy 

értékeli viselkedését: "Der Herr ist wohl nicht recht bei 
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Troste!" /I.192./ férje az ital hat°.sának tuL:jdoritja a  

fiatalember különös viselkedését: "Lamentier' der :iierr aicht 
 

so schrecklich in der Finsternis, und aexier' 	iicht die  

Leute, 7,enn Ihm scnst nicbts fehlt, sls dPss :ar zuviel ins  
Glüschen geguckt - "/I. 132./,  

i(ésőbb Anselmus az Elba vizében ujra megpill`ntja -. ki;- :Jókat.  

Előbbi érzelmei, a szerelegy és a vágy ujra éledne., heves  

mozdulat kiséretében igy kiált: "Ach, seid ihr es c enn  

der, ihr goldenen Schlüngein, singt nur, sin :  t! In eut•ein e-

sanf. ,e erscheinen Lir• ja wieder die holden liebliehen dunkel-

bla .uen Augen - ach, seid ihr denn unter den . luten!" /I.194./  

A csónakos ekkor a való vil szemszögéből itélkezik Anselmus 

felett: "Ist der herr des Tee.felst"/I.194./ A fiatalember  ~ éF 

ezután is látni és hallani véli a külön s lényeket, de szub-

jektiv látásmódját ujból e y olyan télet követi, amelynél a  

realitás a kiindulópont:"... Isit heller_ offenen Augen trur. en  

und dann Leit eine:r;.mal ins asser snrir'en wollen, das - ver-

zeihen Sie mir, können nur ahn itzi e oder idarren! "/I.115./  

Veronika, aki vonzódik a fiatalemberhez, azzal magyarázza An-

sell.,us viselkedését, hogy a bodzafa alatt elaludt, és az ál- 

mában látott csodálatos dolgok méh; mindig élénken foglalkoztat-

ják. 
 

A romantika elmélete szerint az áloi és a költészet ro-

tcn •gyuással, hiszen mind  '.ettő fantázi-nak terLéke, és mind-

kettőnek a velősé_ a kiindulópontja. A romantikus számára a  

valcs 	költészetté válik, illetve a költészet foglalja el a  
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realitás helyét: a fantáziája alkotta világ válik valósá€;ossá: 

"Und such die besondere Form unserer rhantasien, die wir iii  

Schiele ausüber, das 	ist :pit deg, iichten so nano ver- 

wandt, dass iiovalis die roantische Dichtung nicht besser glaub-

te bezeichnen zu krnnen als mit den norten:,Die pelt wird áraura, 

der Traum wird belt!''/"' ~  

Lz elbeszélő a "Der oldene Topf" c. müben csak h romszor  

lép közvetlenül elénk: A 4., K. és 12. vigiliában. 14indegyik  

esetben knselmus szubjektiv látásmódját, lelkiállapotát akarja  

k ' zelebb hőzni az  olvasóhoz, a két világ, létét, egymáebafonb-

dottságát hihetővé ten..i számára: "Versuche es, geneigter le—
ser,  ir dem feenhaften iieiche voll herrlicher Wunder, die die  

höchste knane Bowie das tieiste &ntsetzen in gewaltigen SChll-

gen hervorruien,...ja! in diesem iteicbe, das tins der Geist so  

oft, v'eni stens im Traume eufschliesst, versucne es, genei L, ter  

Leser, die bekannten Gestalten sie tglich, wie man zu sa-

gen nflegt im gei einen Leben, un dick herwandeln, wiederzuer-

kennen. Du wirst dana glauben, dass dir jenes herriiche i eich  

viel n_,her lied e, als du sonst wohl meintest, welches ich nun  

eben recht nerzlich wünsche und dir in der seltsa en Geschich-

te des Studenten Anselmus anzudeuten strebe"/I.194./.  

Nem véletlen, hogy a nős melletti állásfoElalás nem a mil  

elejn található, amikor a helysziren és a főszereplőn  egy  

kivülúlló szemével tekint vé,<i az elbeszélő, azután, hogy  

:nselmus fantasztikus jelensá v esel került szembe, a nézőpon-

tok, vélemények szinte villandsszeriien k;vetik egymást, az i- 
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ró az aspektusok sckaságát tárja elénk. 	4. vigiliában az 

elbeszélő nézőpontját szeL,mei láthatóan egyre inkább Ansel-
nuséhoz közeliti. lettól kezdve is  megfigyelhető  az események 

t;iób eldalu regvilágitása, de a végszó e€vre inkább a fantasz-

tikus világ képviselőié. , l . vi ,il is kezdetén nemcsak An-

selc ue, de az iró is tarusitja, houy a fiatalember a fantasz-

tikus birodalom ir6.nt t ,piált kételyei miatt üvegpalackba 

került bUntetéskóppen. /A -:r.istályüveg- zárkát cár az első 

vig;iliában fenyegetően eL.legeti az aiméskofa, és fenyegeté-

sét később is megismétli./ Három gimnazista és két gyakor- 

nok is hasonló sorsra jutott. «nselLus igy szól társaihoz: 
"...die  ist es Ihilen lenn möglich, so ela .ssei , ja so ver- - 

ügt zu sein, 	ich es  an  Ihren heitern : ienen be erker 

Sie sitten ja doch ebenso gut eingesperrt in glúsernen 
Flascher als ich undköni.en sich nicht regen und begyregen, ja 
nicht einm.al was Vernünftices denken, ohne dass ein 'ord.,-

1ar,;, entstebt mit  Klin{ en und Schallen, und ohne dass es 
Ihnen im 1(oufe p :anz schrecklich ssust und braust"/I.T32./ 

A gimnazista szavai a rmii elején szereolő Ansehus v6 yait 

juttatják eszeinkbe. taig Ánselnus számára most az élet ;t és 
szabads r:z ot a hit és a szerelegy, jelenti, addig sorstársai 

kicsinyes, hétköznapi öröm:-Ikkel is L:e elégszenek: "Sie 

faseln Kohl, mein Herr Studiosus, ... i.ie ha*ien .ir uns 
besser befunden als jetzt, lenn die 6 -aeziestaler, v4elche 

wir von deL. toller_ rc:liverius erhalten fair allerlei kon- 

fuse .bschriften, tun uns . : chl; Air dürfen jetzt keine ita- 
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lienische Chöre u .ehr auswendig lernen, wir g~ehen jetzt  ?lle 
Tate zu Josephs  oder senst in andere ~neipen ,  lassen uns das  
Doppelbier wohi schmecken, sehen auch hl eineb hübschen  
niddchen in die Aur er., sin t: en 	rkliche átudenten:'L;audea-  
mus i .r itur' und sind seelenverLnügt." /I.232» 233. 1  Az üveg-  
pa1 ?ck szác.ukra nem bört;;íl, h em érzik bénitó hatását és a  

hel rzet]kbcl adódó belső zeszqtsétet.  

Ezzel szegen aauerin, az almééskofa megérti :nselnus  

szenvedésút, 'iiszen ő a fantasztikus világ része, aki a o-

noszsf!eot képviseli, a hétköznapiságba akarja  Ira lehuzni  a 

fiatalember a sra törő szellemét. Veronika Pauhanr szerel-

me és Ziese révén szintén tud inselmus 	ALikor  

ezt apjának megemliti, az igazgatóhel7ettes attól fél, hol y  

lányán az őrület jelei «utatkoznak: "Ach uott - ach .ott,  

auch sie faselt schon wie der Registrator, es 7ird  ball zu.m 

Ausbruch kor :. en. "/I. 239./  

A foLsiEból Anselmust a szellei fejedele i szab-ditja `,i,  

hiszen a fiatalember átmeneti magingás után ujra hisz a cso-

dék világínnak létezésében, amiért el is nyeri jutalmt: fele-

sé ü1 kapja Serpentin t és ayindékul az aranycsereset.  

N.  Rockenbach a Lesében két párhuzagos cselekményszálat  

különböztet reg: az egyik 4nselmus, a m!:sik pedig Veronika  

élményeit tartalmazza. /51/  tz elleszélés két szála sokéit  

prhuzan,osan halad, s bár átkapcsolások történnek, véglil é-

lesen. kettéválnak. A Rcckenbach zltal taglalt mesefelépités  

már az események legalább két nézőpontból való szemléletét  



teszi lehetnvé, e ihez mé ',z elbeszél és a többi szereplő 

szempontja járul. 

Azt az ábrr' zolásmódot, ar, ely eLyes szereplők váleiuényét, 

nézeteit állítja szembe ebyü.ssal és ahol az iré /elbeszélő/ 

legfeljebb ;.int a sok hang közti az egyik nyilatkozik meg, de 

e. néhány megnyilatkozásában tudatositja az olvasé!ban, hogy as 
eseményeket fel'ilről szemléli, bábjátékoshoz hasonlóan a sze-

replők sorsát játékosan összekuszálja és kibo ozza, a romanti- 

kus irónia egyik megnyilvánulási form nak tekinthetjük. A ro-

mantikus irónia létrejötte annak a felismerésne's a következmé-

nye,hoL y-  a véges viláLban nincs semmi, ami végérvényes lenne, 

minden viszonylatos. Az irónia célja e látszatvilá, megszünte-

tése,  a látszatvilággal való játék, awely révén e Yy bizonyos ob-

jektivitáshoz jut el az ember, saját maga és a világi, objekti-

vabb megismeréséhez. E.T.A. Hoffmann "Prinzessin 3rniubilla" ci-

mü capricciojában az Urdar-tó a ro antikus irónia szimbólumaként 

szerepel: "Als sie nun aber in der unendlichen Tiefe den blauen 
El  nzenden Hir ael, die Btsche, die BÜume, die Bluinen, die ganze 

Natur, ihr eignes Ich in  verkehrter i bspiegehng erschauten, da 

war es, als rollten dunkle 'Schleier auf, eine neue herrliche 'telt 

voll Leben und Lust wurde dlar vor ihren Augen, und wit der 

Erkenntnis dieser 'ihelt entzür_dete sich ein Entzücken in ihreim 

Innern, das sie nie bekannt, nie geahnet."/X.63./ 

A: li.ésóbbiekben Hoffmann miivészetében nemcsak a nézőpontok 

száma csökken, de a köztük létrehozott villódzás, a nézőpontok 

közötti átütés is ritkábbá válik. Nyugodtabb, k'?ls" néző- 

pontból történ . úbrá.olás válik uralkodev 	A re,".lis valósát, 
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:3s az ideál egyre inkább kettéválik, a ketté nej. fonódik több 

egyfásba.. A realitásnak egyre nagyobb szeren jut, bár az iró 

továbbra is kritikaila€, viszonyul a hétközna-;ok valósái_ához. 

A i esehteök$. Peregrinus Tyss, iialthasar, már nej: válnak a ne-

sevilá4 taEjaiv.á, hanem a csodákkal való érintkezés után visz-

szatérnek a bétkcznapok vilá ába. A korábbi müvekben /pl."Der 

goldene Topf", "Eliziere des Teufels"/ az egyes szereplők szei -

szölébő1 történt az események, ill. alaaoi ábrázolása, az el-

beszélt szinte feloldóőott a.lakjaibm, a késői uüvekben ellen-

ben az elbeszélő egyre inkább előtérbe lép, és ezzel várhuza-

mosan a szere1211k szerpontjából történő szemlélet háttérbe 

szorul, A eister Johannes +acht" c. mii példa erre, hiszen 

itt . az elbeszélő :11andóan jelen van, az eseményeket átlátja, 

s az olvasó érdeklődésének megfelel yen a lényeEeset emeli ki 

azok sorából.. Jelenlétét ismételten az olvasó megszólitlsával, 
az olvasó i;ényeiner szeg el°tt tartásával tudatositja: 

"Genug xeisst du, geliebter ieser, aus der Jug.end`eit des 

wackern .4echt'»,%XII.l02./ 

"Der €epei ;te Leser muss erfahren, woner dies vrstaunen rührte..;' 

/X11.104./ 
"Gewiss ist der t eneigte Leser auch der :..einung, dass dies 

seinen Luten psycholo; ischen 'rund hitte. "/KII.120./ 

A kiillő nézőpontból. tőrtévő á.brzolás a re'lis valóságra 

irányit ja a figyelmet, a bős 	életét  csak kiilső megnyil- 

vánulásaiban ismerjük meg. De Hoffrann írói munkásságában nem 

válik  kizárólaí5.ossá ez az ábr'zo1 smód Lét :. a Asői müvekbeu 

seal. Elé`, ha a "Íebensansichten des Katers ;purr" c.mUre Lon- 
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dolunk, ahol a regény felépitéséből adódóan pl. Abraha:i :kes-

ter és Kreisl . er alakja, akikkel mind a kdt részben találkoz-

tunk, Liár eleve többoldalu me€vila7 itást nyer, nej: is szólva 

az udvar, ill. a füvészetet sedvslű és értő esberek njzetei-

nek bemutatásáról. Az  alakok lelki életének ábrázolása a mi/—

ben Len lényeges, ás kiz .rja, ho t,y az elbeszélő csupán kivü1 
4 

ről szeidá1je i seit. A regényben az elbeszélőre az események 

hiAnyos tudása jel] eLz5, nincs olyan étfogó ismereték birto-

kában, amint a "veister Johannes racht" esetében. 	nézőpon- 

tok itt ne:ii az ideális és reális valósál; képvisel"it, hanem 

a filisztert ^s a. magesabbret'örs, itat embert állitjó% szem- 

be. 



Iifi. Hoffvc.ann  hatása Lol olra és Dosztojevszkijre  

"Hoffmann virtuóz eloeesaéló milvészetének adósa valami-

lyen vonatkozásban az eLész azóta kiterebélyesedett  vi1 i-

rodalou;, IIdbar Poetól és Baudelaire-től 'kezdve Oscar , : ild .e-
ii, Hoffmannsthalir és Kafkáig." - irja Halása Illád./ 52/ .les  

társadalomkritika, a ].illek mé1ysé€eibe való behatolós, a  cso-

da vzlósá os környezetben való meg jelenité se, a hátborzon. n-

té, a .  rettenetes természetfeletti  erők emberre gyakorolt ha-
tása - Roffr,arn nüveinek többek között ezek a vonásai élnek  

tovább a világirodalor..-nn.  

EenePek L . araeli szerint Hoffmann vilá irodalmi rangját  

népszerűséf e, valamint az irókre ós a zeneszerzőkre gyako-

rolt hatelsa mutatja: "IrodalLi hat: sa kiilfqdvn mée nagyobb  

volt, mint hazájában. halálakor a német romantika már az el-

folf :áriasodás utján volt. A francia irodalomban ekkor .kez-
dődött a Hoffmann befoead&sá.nak kedvező hangulat; iorditot 

ták, emle ették, utánoztk. Kettős ter és ~zetének m f 	 megfelelő- 

en  nemcsak a romantika szeniora, a fantasztikus mesél'et iró  

;odier volt kivetője, nemcsak a Hoffmannhoz hasonlóan  byte; -

lelkü Gérard de Dorval, haner. - zrisztikus •Lrténeteieen - a  

realizmus atyamestere, Balzac is.  Orosz  földön Gogol egyes  

miiveiben s Dosztojevszkij életében ős irásaiban mutat'cozik  

le€err sebben a Hoffmann-rokonság. áazá j<baa erlitsi k ujra  

ebert, s a kései rom antikus iichard .,agner műveit: nemcsak  

1► nürnbergi mesterdalnokok j:.üvész-diadala ós ideien citrasá- 
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gok ellen forduló német teadenci ja, hanem A bcly ,ó hollandi  

és a arsifal megviiltdag^ndolata s mare a "Gesa.r.tkunstwerk"  

eszué je is Hoffmann :Hatására vall. A zenáoen számos opus 5rzi  

aoff.ar,n eu;lékét: úffenbac'i kedves operája,a íIofLLann meséi,  

lielibes Goppelia-balettje, Csajkovszkij tiindérbalettje, a  

í`3iótcr©, aiely végre g,yerilekek szmára is élvezhetővé tette  

a Hcf tmann-u:esét...'' /53/  

dolLozatnak nem célja, ho,_y Hoffmann riligirodalmi hatá-

sát a aa e szélességében és -mélységében  bemutassa, csupán né-

hány hoffmanni i otirumnak ós tipusnak az orosz irodalomban va-

ló továaélését szeretnénk vizsgálni.  

A XIk. század 20'as éveiben az orosz irodalomban eresen  

érezhető a német romantika, a a romantikus irók 1.(75z1.1 ki lönő-

sen E.T.... Eoffmann hatása. I'Akor kezi'ik a Foffn nn-uiiveket  

oroszra  forciitani, ekkor jelennek  meg  nyomtatásbah tebbek kö-

zött rolevo j, roporelszkij, Gdo jevszkij n,iivei, a .»elyekben jel-

legzetes noiiwanni motivuiüok és hoifmannra 	ábrázolás- 

mód jelentkezik., y,̀ bben az idc•úen alakul ki Oroszorsz,ban  

az un. "crosz hu ►marizi us", mely a 20-as, 5U-as években  

jelleplezte  az  orosz irodalmi életet.  

Hoffmaxn Gogolra gyakorolt hatása régóta vita tárg yát  

képezi. Soes kutatók, ir.y Lcrlin, ias ~age, J.Lasin elismerik  

e hatást, wig a4.sok, köztük Sztyepanov, Uolovcser.ko  és . etrov 

tagadják. Fuladatunk, hogy Hoffmann miivei ó$ uo, ol ." éterv .-

ri elbeszélések" c. ciklusának néhány a i.ve alapján rámutas-

sunk a hasonló vary azonos n,otivumok megjelenésére, a miivé- 
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sal ábrásolásmádbsn jelentkező hasonlóságokra, illetve az al-

kalmazásukban meglévő elvi killönbséeekre. 
.indenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy Hoffmannt a ku-

tatók többsége nem tartja a német romantika tipikus képvise-
1 R  jének. Néhányan, - isy Hueh é s Korff- mtivé szeté t a  roman- 

tika határesetének nevezik, mások - köztük 	 realis- 
tának tartják. mai kutatók: 4.Jost, H. iayer Hoffmann aflvésze--
tét a romantika és realizmus közötti éitnenetr'ek tekintik. Az 
utóbbi nézettel értank egyet, hiszen Hoffmann mtiveiben ro-
mantikus és realista elemek egyaránt találhatók. A késői 
vekben a realista elemek tulsulyba keranek, de a valósági, 
ssub jektiv szemlélete ekkor is  jeilemső ,urad aveire. Talán 
éppen a kettőseéggel magyarázhatd Hoffmann széleskörű ví14.. 

irodalmi hatása, másrészt as a körűlaány, hogy alapvető művé-
esi vilt_nézeti!kben annyira különböző irókra, mint Gogol de 
Dosztojevszkij, egyaránt hatást gyakorolt. A hoffnanni ro- 
u antikes viligban a romantika bel 3lről történő tagadásinak 
csirái aár megjelennek. 

A "Pátervári elbeszélések" a gogoli romantikának egy ké-
sőbbi, fejlettebb szakaszát képviselik, Lint az "Batik  egy 
gyikaaykal taayén" c. elbeszélések. A "Péter ►dri elbeszélé-
seit"-ben az ember örnzeiitkösáse démoni, természetfeletti e-
rőkkel egyre inkább lessükUl, az emberi lélekben folyó belső 
harccá válik. Természetfeletti erek csak ritkán avatkoznak 
be a szereplők életébe. Essen  ritka példák köré tartozik 
"Az arckép" c. elbeszélés, ahol a démoni erők e , _, y kép forvi.. 

jáben tcrnek be a tehetséges, de uzeudny festő életébe. A ké :. 
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a műben ábrázolt uzsorás Doppelg;ngerekén_t szerezel. A p rz,ame-

1 et a fiatal festő álinában lát, majd a képkeretben megtalál, 
felébreszti berr.e a g;azdagsá.g iránti vágy t. Haglarosan divatos 
festővé váli, arcképek töue€rét késziti rendelésre. Csartkov 

tehetség:ét és ercberi méltóságát áruba bocsátotta, ezJtfq azon-
ban Lavészbél iparossá süllyedt, itiután tudatára ébredt annak, 
hogy uüvészetét eladta, tönkretette, őrjöngve pusztitja el az 
igazi műalkotásokat. 

A L vé sz-probl e,latika gyakran szere -,:el a ro; antika irodal-

mában, Hoffmann i veiben-láttuk-különösen fontos helyet fo lait 

el. A Kreisler-ik.urr párhuzam segitségével í:offii ann szembeállit-

ja az i .r=azi Et,vészt, akit a t rsadalom megseLrnisitécsel fenye- 
get, ér a rI vé szetet erny- és haszonszerzésre használó filisz-

tert. Az igazi LJ5..vész nei tőri a társadalom által rákényszeri-
tett korlétoks.t, a Eavészetet iparként hasznooitók pedig. meg-
alkuszraá a körülményekkel. 

Got,ol "Az arckép" c. nüvéne ,t alapproblémnját is a uüvészet 

ős a társadalom konfliktusa képezi. Csartkov a nélkülczése'.Kel 
teli, de szabad, alkotó élet helyett a Könnyebb, külső és bel-

e küzdelmektől centes életet választja: a pénz- és tekintély-

szerzés válik egyedüli céljává, enne rendeli alá. Liivészetét. 

Lmikor rájön, hogy emiatt tehetsége visszahozhatatlanul elpusz-

tult, megőrül: "Gyakorta n.e, jelent eltt,e a kül^nös portré rég 

elfelejtett, 	szene, és ilyenkor borzai:,as tombolásban 

tört ki. hz ázyet k^r 'lvev`ket rind borzalmas portréén& nézte. 

Az a portré megkettéz^dött, megnégyszerezádtt a szemégien; ugy 
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rémlett, mintha minden falat teleaggattak volna portrék'zal,  

e elyek LioSt ;.ind őrá szeLzik mozdulatlan, eleven szemeiliet.  

i►érié€ es arcképek nézte.: rá a men, yezetről, a padlóról is; e  

szoba kitá:_ult, továUb folytatódott a végtelen messziségbe,  

csak azért, hot y i inél több ilyen mozdulatlan szempár fórjen  

el rajta. /54/  

Hoffrmann műveiben gyakran találkozunk olyan  süvésszel,  

aki tehetsé e elóruláse miatt  szenved, és eszét veszti. T (?e-

ként ere l ithetjitk e magát Glucknak nevez' zenészt, aki szenve- 

Oéseit a szent n i véstet szentsé€ tel . eneknek elárulás i val 

Q 	

indokol- 

i~_.  

Xreisler számóra is fontos problóraa, ho t  7 a filiszterek-

re, mint publikumra, cint életének fenntartóira szüksé ,e van,  

ezért izlésflket, óhajaikat figyelembe kell vennie, ugyanakkor  

ez a vild nűvázetellenességével, embertelenségével visszata-

szitó sz'a .ra. ka`a is őrzi, ho,,y a r>+üvészetet és tehetségét  

elárulja, amikor tehetségtelen leányokat tanit, a társaság  

szórakoztatására értéktelen zenedara-sokat játszik, va, .y a naf.y-

herceL kiv ánságán.ak meg- fel elő mUveket kos onál.  

Az őrület a hoffmanni st;vész-alakok kIlsó és belsP harcá-

nak, érzelgi feszIltsé : eine'. végső stádiuma. .:z a st :dium ak-

kor lép fel, amikor a y..,,  :ré szet és irónia mó.r nem  képes a bel-

ső e -: ensulyt megtartani, s eltűnik az ideál és valósá t, kettős-

sdOnek tudata. hoffn nn ós GoLol y.:veiben egyaránt az őrület  

a L:ilvész-alakokat ferye etó veszély: a művész a valósé-g prob-

léLZ,ivsl Iray saját belső démonaival folytatott küzdeti ben  

marad alul.  
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A Hoffmann- miiveit jelle,.sstsssége a fantasstikum valóságos 
kórnyesetbe hslyesise, s  valóság ás a fantasstikaa világának 

öes$efonódása. kesi3t emlithet j#jk páldaként, ahol a asel®kmány 
kelye ds ide le pontosan aeghatárosott, a sserspldk tipikus kora- 

ball figurik, sót a kdt viltg ktett a  klisvetitdst is olyar a- 

lakok vdgsik, akik  po ►1glri feglalkoaiseal rendelkssnek, ugyanak-

kor terardesatieletti  erőknek  is Ais#oidbao vauanakK /árahivarius 
Lindhorst/. 

J.'. benn "á  gcgoli fantasttikum f! jlődése" a. tanul adnyá- 

ban a goffaann-si#vekben ttli.lható  fantasztikus  egyik fajtáját 

•leplesett tantaastiku,a" -.nak nevest,/55/  amelynek aegnfilvánu- 

1isi foradi a fantasztikus elnarti*net, a tOstdntelcsől hatlowls 

Ill. ieltátelesis utján szerzett teareretek, illetve as álear.for- 

ao. Gogol "As, arckép" c. attvében a fantasztikum e  fajtájának 

aindhá.roa kife jezesi formáját al.kalmaara. 

AA  dlos ás valáaáA at .nyira ósesifolyik, annyira ezitválasstha - 
tatlaica Csartkov Wa .r%  ho y Llaga sew tudja sl dftteni, melyik 

eafér$ban Site át a kip  külónás "dletre 	Urál tennehAd-- 

nak saava►i, selysk háromesor  társak  visesa kis viatostatágsal z 

"0sakukyan Ilan volt esc"/1.63$. 9  09./ - es  a kérdés kitszer 

hangsik el, mild a kgvet.kesd folk/Missal  találkosunks "az is 

álom volt i "/i. 639./ 

Hoffman set határolja el ál.e sen az  álmot ás a Való sd,,ot.I56/ 

alakja - lalk3ál.iapotánait változásával - vdyauaut a  Jelenet  ;et 

a►és-más ssférdba tartosdinak fo, ja fel. k edardus pi. Aure3 ievel 

velő  sled  talái.kozz:acit, hol veldsá: ,os aaeiLdnynek, hol viziónak, 



hol álomnak tekinti. A realitás ill. a fantasztikum uegitélé- 

sében jelentkező hatArozatlansá€ Gogol figuráira is jellemző. 

HoffTarnn műveiben gyakran használt fogás, ho .,y a csodá-

latosnak, rendkivülinek, borzalmasnak a inti végén magyar"zatát 

adja. Az előtörténet, amely az indítóokokat tartalmazza, álta-

lában nem a xű elején foglal helyet, hanem az olvasó /és a 

szereplő/ néha az e'ész miiben szétszórt részletekből ismer-

kedik meg vele. Go gol is használja ezt a fogást "Az arckép"  O.  
elbeszéléségen, as,elynek , sodik része a kép me alkotásának 
történetével és a kép festőjének ek élettörténetével indul. Hoff-

i ann-nál az előtörténet szervesebben kapcsolódik a  cselekmény-

hez, mig Gogolnál az elbeszélés két részét csak a mindenkire 

bajt hozó portré kapcsolja össze. ttoffn:ann wtiveiben a hős ro-

koni /"Elixiere des Teufels"/ va€y más közeli kapcsolatban van 

az előtörténet szererl'ivel /"Der voldene Topf"/, vagy maga az 

el't^rténet szereplője is i"Dsr unheiiliche (sast"/. 
"Az arckép" iásodik részének ro:antikue festő-alakja kö-

zel áll az "Eliziere des Teufels" festőjéhez. iit:dketten mü-

vészet ik révén keri;ltek kapcsolatba a gonosszal, ős mindket-
ten művé zeta segitsé ével brinhódtek tetteikért. A jó és rossz 
harca Hoi f .ann-nál és ::o..olnál e yar; nt vallási k: ntZisben, az 

isteni ős démoni erők össze itközésében jut kifejezésre. r 

konfliktus pozitiv me,,..oldása csaii a hős isten felé fordulása 

révén lehetsk es: mindkét alak lelki nyu., almelt kolostorban 

nyeri vissza, ott 	a jra i azi midvészekké. 

6o01 :.elvében az előtörténetet a portrét festő művész fia 

meséli el,  RA.  nem mava élte át a fantasztikus eseményeket. 
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Gogol ebben az esetben a fantasztikum kifejezésére a hallomás 

utján szerzett ismeretek közlését használ ja. 

Gogol e művére Maturin "kelmoth the ;anderer" c. re ;énye 

i• hatott, a két u.ű között hasonló, sót mer'eyez: motivumokat 

találunk. Ilyen például az é15 szegi: szerepe, a kép és a rajta 

ábrázolt saber kapcsulata, a sikertelen képégetési kisérlet. 

Mint azonban Gorlin mia'utat, e motivuuok felhasználási módja 

is Hoffu:ann- .atásra utal: "Die Aoti'izbernahne aus "Inelmoth" 

tut der Tatsache Kies Hoffinennechen Einflusses keir.sn Abbruch ; 

iu Getenteil, ihre Verwendunc i® Anne  des deutschen Lichters 

weist desen Einwirkung noch deut3.icr2er nach." 

"k i;yevszkij i 1rosz;:ekt" c. elbeszélésien a hoffi arni ro-

mantikus .füvész-szerel egy. eszméjének átalakulását fi{ yelhet3Uk 

Ez a Gogol-mü két szerelem történetét irja le, a kettő 

között mindössze a két férfi-alak ismeretsége, illetve egysas-

ri találkozása az összekötő kapocs. Kettejüknek az életről 68 

a szerelewról alkotott felfosna szeu.beállitása a ítreisler-

:',urr ellent ;, tz e emléxeztet. 

Hoffmann mavész-alakjai számára nem annyira szerelmük 

tárgya, :gint maca a szerelmes állapot fontos. Gogol hőse, 1 isz-

karev viszont földi szerele::,ról álmodozik, bár tiszta, idealí-

zdl t szereleL ez: felesé' Ul marja ven.li az utcalányt. Csak 

6l1.':ban látja a 1 . 't olyan tisztának, amilyennek  a valóaá ban 

látni szeretné. Az álon és valóság kőzött szakadék tátong, a 

környező va ósá{; vis z zataszitóvá válik számára: "A bos : zantó 

napvilák kellemetlen, tompa  fénnyel tekintett be ablakán. 
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A szobában ugyanolyan homályos, sz;,irke káosz... 0, milyen undo-
ritá a vg1f5s4! .i az az álmokhoz képest?" /57/ 

szeretett nőalak Hoffmann wf veiben általában tisztalel-
Yü, naiv 	 Gogolnál kiélezettebb a helyzet: a pohár- 
lány utcanővé alacsonyul, ski romlottsága L intt az anyagi jé-
létről nesz képes lemondani. Cogol elsősorban +Dalis szempont-
ból né`i nőalak ját, mig iioifrann-nál a nőalakok a lAvósz-hős 
alkotásra való inspirálásának e:' ősegitői. 

Piszkarev festő-mivolta nem gyakorol olyan na 9  hatást 
érzelmeire, cselekedeteire, mint  Hoffmann miivész--hősei eseté-
ben. Csupán egyik ilmábal, l.itja a szeretet* nőt feleségeként, 
ak i egykor muzsájaként is szerepel. A valósában azonban miivésze-
te sem képes átsegiteni azon 2 lelki válságon, amelyet a nó 
gyönyörű kiilse je ós romlott bele` vilá6a k 3zötti ellentét, va- 

las ►int a viszonzatlan szerelem okozott, ezért véd űl önF.,yilkos-
*ú ba  

A m1 második része tro - ov szerelt. i kapré j ,'  t tárja elénk, 

solely ez elv O történet ellentétét képezi. 'irogov ffildi sze-

relget regél a véset iparos csinos feleségétől, de ne. éri el 
célját. A történet szereplő1 *Sweatt  német iparosr..estereket ta-
lálunk, akiknek neve k'15nas figyelmet érdemel: Schiller L'dogos, 

Ho finenn csizr:edis de Kuntz asztalos, Az alakok 'bemutatásakor 

Gogol aafa hivJa  fel e fi ',ívi  et a miiben szereplő iparosr.este-

teY és a német irodalom képviselőinek névazonosságára: 

"Schiller tilt előtte.. o nem az a cbilier, aki a Tell  Vilmos-t  

aeg a Harmincéves háiboru történeté-t irts, de azi rt e ; y eléggé 

Inert Schiller:  a : d: escsanszka ja utcai bádogos. 	mel- 
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lett Hoffmann alt. Persze nea az  irt Hoffmann, hanen az Ofi-
cerszkaja utcai kitűnő eei... dia, .chiller testi-1e1Li jó ba-
rátja." /59  A német ipraresokat ironikusan ábrázolja ugyan Go- 
ol, de er.lcslleg Firagav felé helyezi Őket, hiszen korlátolt-

sá€uk ellenére igaaebb emberi érzések ellnek  be:.LUk, Lint  az 
üresfejil, élvezeteknek 4116 f€°baünatyb&n. 	m:srtéktelen ív'szat 

visssetdr6 r..otivea, easel Gofol cff .;ann közis:..ert szerveaé-

lyóre utal. Kuntz asztalos alakjában valószinti 'offs ann müvei-

nek kiadójára eu141keztet. 

A "Pdtervári olbees414sek"-ben Gogol  m►ivászetében először 
válik a na€yvároa a cselekmény sainterévá, a város lakói pe-
dig szere ;lókki. Hoffulann amimet romantikusok többság4t51 

eltértien szintón a városi illetet ábrázolja el'szerotettel. A 
"Serapionsbrtider" iásodik 'iitetében azt fejtegeti, ho y a vá-

rosi nyüzsgésre, zajra az ir5riak szLksé ,e van :hoz, hct_;y él-

w41nyeket szerezzen, észlelje a jelensé.: ; ek sokaság .t: "...Ist 

auch daa ewige rastlose .,ewühl, die leers Lesch.Aftig_eit der 

tadt :einem wizen innern seen zuwider, ich loch auch d. afe- 

en, Will ich als Dichter und : chri ftstel ; er bestehen, marcher 
Ánrepunf bedarf, die ich nur hier finde... Dichter jener Art 
derfen etch nicht zureckziehen in die insamkei t, sie essen 

in der telt !eben, in der buntester ,eft, u:. schauen und 

auffassen zu können ikre unendlich mannigfachen rscheinungent" 

/VI.146.1 
4 k0zissert helyek leivása, eaii tése eldsegiti, hogy as 

olvasó szá4.ára az itt történtek valdenac tűnjenek. Konkrét kör- 



-115- 

nyezetben jelenik :reg a fantasztikum, amely ezáltal hihetővé 
vélik. 

"Az ár;il t naplója"  C.  Gogol-zü I ch-ErzLlhlung. Popri scsin 

tébolyának fokozatos elhatalmasodását ábrázolva Gogol rámutat 

arra, ho  y  az embertelen t á rsadalmi viszonyok hatására a ilesben 
elresztul ._:inden emberi. Ilyen viszonyok között igazi emberi `r-

zéseknek nincs helyük, ezért álmodozik . opriscsin egy  aáeik 

valóságról, ezért válnak lassacskán álmai e, yedüli életterévé. 

Hof ftann Sera7.ion reLeté j ;rieír őrfiltedge is abban rejlik, 
boly a külvilág ée a szicee belső élet kettősségének tudata 

megszűnt számára. A bele  /i eális/világ és az ezzel kapcso-

latben lévő szellemi erő /"eisti"e r,raft''/ V.94./ teszi lehe-

tővé, hogy az árült mélyebb ivazsAgokat és a dolgok olyan Ussze-
f7L€éleit is meglássa, amelyek a hétköznapi ember előtt rejtve 
ü_aradna.k. Az ideál és a valósáf kettősségéből a valósár lenyr-

tel ens4, e el l.  a tébolyult saját bele él. etében keres menedé-

ket. 
A opriscsin életében bek3vetkezá d6ntő változások szerel-

.ével kapcsolatosak. Icazgató ja l;anya iránt érzett reménytelen 

szerelme arra készteti, ho<ry agy, jelentékenyebb emberré vál-

j:):. Ahogy ropriscsint szerelme fokozatosan megváltoztatja, 
u y változik 3d rjbr zolás ha4neme is:  a komisus, bel 7 erkönt sza-

tirikus hen, tra€ikusá válik. A társada1Wi berendezkedéssel 

velő zavaros a1é . edetlensé , e lzadássá fe jl .` dik. A sv.ociálís 

tartelom Kiélezésével Gogol kétségtelenül továbblép } offmann-

n.I. 
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Nem egy vonatkozásában hasonlóaárot fedezhet iok fel l op-

risesiri és Nettelmann, a "FragII:ent sus der jebern dreier Freun-. 

de" egyik mellékslak ja között. Uemcsak nivst csuk / iniketten 

tanácsosok/, nemcsak rögesza:é j f;k /7 . ind c et ten ura' .kodának kép-
zelik magukat/, de helyzetlak, eiesettségt k is hasonló. kindket-

ten az őriiltekbáz be ker?i?nek, és ezt a tényt uj birodalmukba 

való meg rkezésfJknel fogják felt,  

Gogol emberi nyelveu iró, altasd, beszélő kutyái Hof.L.ann 

*err kandurjéra, illetve lonto kutyá jdra emlikeztetnek. Reff-

mann ezt a fogást a paródia esik : zekánt  haszna l ja, ar..el.y egy-

agy &Övén végi, . vonul, GoolnJ viszont masodrendü szere, et 

tölt be. :-urr alakjában noffm nn a Avelt filiszter felezines 

tud sót, "egielkedett" rog,antikus érzéseinek ás érzelLeinek ktil-
aádle€ ességé t, Legalkuvását ábrázolja, és ezzel kreisler való-

bár magas eszméit, belső gyötrelmeit állitja szembe. Goccl ál-
latfi€urái szentén negativ emberi tulajdo:.s:f:okit gunyol nak 

ki, tóhbe' V:zvtt leleplezik ;gazdáik rangkórsd, , t, fels ines-

sé/ t és az 	erek magit°élé,svt betöltött poziciójuk alapján. 

:edzsi igy adja  viza Sophie és udvarlója, iyeplov, beszélgeté-

sét: "0 sa e h e r e , micsoda ostobaságokat csevebta- azok! 

Arról beszsl ettek például, hogy 	nölzy tánc közien az 0.. 

gyik figura helyett a 	at csinálta, meg azt, hogy egy bizo- 

nyos bobov inge mellfodrával ugy festett, mint egy gólya, és kis 

híján elesett. keg  hogy valami lágyina azt képbeli, hogy neki 

kék csele  van,  pLdii, valójában zöld - és ehhez hasonló b-.dar-

ságokat."/53/ 

Gogol elbeszél‘' ,  A:vészetL:re jellemsó, hogy a komikus ha- 
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tás fokozís;írs, e azituácló kiélezésére az emberhős helyett ál-  

latokat, erberi testrészt /orri', vafy tórryat /k6p6nyeg/ azeic--  

peltet. jelen eaet:Den a kutya szájából e1hanoott kritika dle-  

sebbnek tüni;c, ointha ugyanezt eu.berszerei:lci mondta volna.  

aellett aeonb3n az irni, olvasni,  beszélni tudó kuty$k bizonyos  

groteszk jelle# hordozói. l,ot,ol íioMar.r: i.:iivészetébbl elsősor-

ban a groteszk jelle6et vette át és fejlesztette tovább. Es nyil-  

vánul 	ii€urti iwdrionett- jellegébenn is, amal,yre a Gogolról  

szóló szakirodalm. 	régen  felfigyelt. A Govolnak Dosztojevsz- 

kijre gyakorolt hWs(val fc r -.l.alkozá szskirodalou:4+aL ::e€ lep ~ ~  

kettósséget találunk. A kutatók egy része a kwlsó, forLális meg-  

felelések c:ellett a kőt iró asonos szemléletére és á'or.'zoláa-  

s:bd  jóra niv  ja fel a ficyelmet./60/ mások alaovetFen ellenté- 

tes létásnód veg;v3lósuláeÉ t ldtja a k.e?dR Dosztojevszkij inqvei-  

ben../61/ Li as utóbbi Allásponttal értf?nk egyet. isAr vitatha-

tatlan, ht3cy Dosztojevszkij korai cidiveiben /Szegénlr eii:berek,  

A hRsonmás/ felt; f en sok  megegyezést találunk korábbi Gof,ol-  

elbeszélésekkel /.► köpeny, ;.z orr/, lényei2esebL azonban a  

hoz való eltérő szewlc:leti viazonyulf:s, azaz a kise:~ber-téu:a  

ós a s.oráobi viseP5 jét61 flg, etlenedó,a tulajdonoddn€cl Lao,  

sabb hivatali rangban aegjelen.° orr /mint a mt4::,asahb pozíció-

ra titkon e.br'rf?ozó 	DoPpelOngere/ té: Í rak feldolpozá-  

sa. r  fejezetne r.er lehet faladata, hoof Cool  és Dosztoievsz-  

ici  j: t•vei::e?: re€teleléseit azok sokoldalusban e1el: ezze, aky  

kört11iéry aLlitése azonban Hoffc:,ar.n-rink Doszto jevsz :i. jre gya- 

korolt hat(ra szeriFont jéb61. szr`kságes. .Z  z 	Gogol és  

. Doszto jevezi  j a:i:vei alapján nyilvánvaló: Dosztojevszkij hula- 



niz€l ja az eldolofinsodott roroli marionett-♦ild ;ot, eszmét 
visz bele, a lélek 	arccá. világát "arc nél. ?1i l ei kek' 
világává változtat j3. 

Dosztojevszkij éppen azt hiényol ja a Co ol-mi!vekbó] , ..it 

Hof fmann irásraiban megtalál: as eszmét. "Edgar Poe háro,_, el 
bv-7zélése" cinű cikkében igy jellewsi liofiiarnt: "lioffmanr-nak 
van eszminye, igaz, nem 	kvntosax k 5rvonalazctt, de  eb- 
ben az eammenyben tisztaság van, valódi, őszinte, eaberi szép-
ség. Ez ';ls 3sorban neia fantaszta .us elbeszé' Áeei:,w rntatkozik 
meg, olyanokban int p ] dóul a i. artia mester, Vagy a -ytinylirii, 
elbíiv618 Salvator Rosa. :i egy:  is  emlit jlk legjobb evé t , s :. ur..• 
kandur-t. kicsoda igazi, érett humor,  a valóség micsoda ereje, 
mekkora ros3zad juság, milyen típusok d s portréit, és elellette -

a szépség, micsoda szomja, milyen fényld, tiszta eszmény!"/ (2/ 

Doszto jevszki j ée Hoffmann életében és egyéniségében sok 

hasonlós; figyelhető reg. i indketten gyen.,e idegzetnek, asen•. 

vednek neveltetésűk vakfegyelme miatt. A zord ktilvildg elöl az 
'laodozásokban tel'in'k menedéket. A követleső mondatokat, 
amelyek Lon:.to jevsskij ePéterv' ri látoui sok versben és prhzá.-
ben" cian t4rcájábdl velők, akár Hoffmannn is irhatta volna: 
"Addigi 

 

álmodozta, hoty W' modozta; ec4sz if jusA ;oaat, én mi.- 
kor a sora hirtelen hiv n talnoksorehs 1;ikOtt, én ... én... t1dá 

san dol, oztau., de lett lé€yen csak vks. ,e a hivatalon óráknak, 
rohanáshaza, fel h padlr sra, bele a ronf fos k';ntösbe, fel-
laposoa. Üchil1ex..t, és .lmodozoill és megréeze ►iilö és szenvedek 

olyan kino .kal, ►:.el vre édesebbek e vil é rinden gy;Inyörénél, 
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ís ezeretek és sseretek... "/F3/ + kettős é1t3t, az e''.lent6tes 

írzések eggs aellett jelentkezése /kin és gyönyör/ Roffmannre 

emlékeztet. 

Dosztojevszkij eiveiben a müvász alakja nem ion ia1 e1 kös-
poilti helyet, gint Hoffman , ,(1.: assage igy magyaezza a mü-

vlaz főalakként való szerepeltsté ?ét Hoffmann-nál "Hoffmann 

wrote in ara era when the aristocratic Prince-as-hero no lon- 
er interested the predoginatly bourgeois readiag public but 

%hen the common-um-as-here was  not yet adLiesil e. These 
artist-heroes of his are burooie, but they arca extraordina- 

ry men, end into thee. Hoffmann poured his own genuine and 
exeerienced a%€.renee of artistic value4/ 64/ 

Dosztojevszkij egyetle h ri:üvé sz-a1ali ja Jegor ' efimov 

he€edf s, a "yetoceks l yezvanova" cirA refi egyik szercpl' jo. 

A gyen =.e k4ess6 i=  klarinétos me; barn tkoeik eg,, züllött oltass 

karsesterrcl, aki többek kösött egy heged {,lt hagy rá. ? he,Fe-

daitől Jefi » cv r.eria vilik neg, hiába iin«lnak érte j6 érat, 

ugyanakkor szonLen nyu .talauná válik, elhagyja  állását, msg.. 

rágalmazza 	tev' jé 4, eldorbézol. ja a tele kapott pénzt. As 

olasz ha€ etéka hasoilá hatással ver JefiLovra, mint /Madar- 
duera 	ördög  bálitala "ez  "Elixiere des ieufels"  cint  Hoff. 
mann re€vényben. V elsmi Le F határozhatatlan iránti  vigy he j-

.ssolje egyik  helyről a ::_ősikra, u ,,yanakkor nemes c'lpát, hogy 

Pdtervdrre ii.enjen tanu'ni és továbbfejlessze e:űvéezetót,ne : 

valósit ja  Leg. Tehetsége elkallódik. De Jefiniov rettenetesen 

szenved eu:iatt, rem ~,épes  ezért s i'el elássé€et e€yeíi i v411a1- 
ni : "Ebérl k *zben  Z.-  legnagyobb LeLlepetüsére  -  arról érte-

si51t,  holy a szerencsétlen mfr nős. De meglepetése még  fokom 
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zó$ott, mikor azt hallotta Jefiiovtól, ho',y minden bajónak 

Os  7.'rencsétlenségének a felesé e az okozója, és ho y ez a 

házasság véképen tönkretette a tehetségét."/ 65/ Ez a Lozzanat 

HcffnLann "Jesuitenkirche in G." c. elbeszélésének ver, iója, 

hiszen Berthold is feleségét okolja tehetsége elsekélyesedé-

séért, bár itt a felesé, _ eleinte az ideál szeregét tölti be. 

Jefin:ov Bertholdhoz hasonlóan megőrül. "U y látszik, elmeba-

ja, amely késő,b egyre nyilvánvaló,.b lett, ekkoriban kezdődött, 

ettől az időtől fof va élt ;,enne a rögeszme, hoy legalább is 

Pétervárett ő az első hegedüniüvész, de üldözi a sors, lelke 

sebzett, dsk'tilódnak ellene, és ne_ értik me,-, ezért nej:_ tud ki-

YerLődni az ismeretlensé,; homályából "./ 66/ A valódi müvészet-

tel való találkozása — akár Gogol hőse esetébe: — kinyitja a 

szemét, rájön, mit is vesztett igazán: 

"A tündlklő tehetségü Sz. hegediájátéka feltárta előtte a üvé-
szet titkát, az örökifju, hatalmas, valódi géniusz a maga való- 

diságával végkép eltiporta. kert mindazt, ami egész életén át 

csak titokzatos, homályos gyötrődéseiJen nyilatkozott meg, 

mindazt, akiről addig csak halvány sejtelme volt, s csak álmai-

ban lebegett előtte elérhetetlenül, megvalósithatatlanul, azt, 

ami olykor uE yan megmutatkozott neki, de ó rémülten menekült 

előle, élete hszu€ságának védőpajzsa L . -gé huzódva, amit előre 

érzett, de amitől mindaddi rettegett, azt Lost világosan maga 

előtt látta"./67/ Amikor Csartkovhoz hasonlóan az igazi művészet 

értéke ismeretében kipróbálja saj"`t tehetségét, megtébolyodik 

annak tudatában, hoLy játéka messze elmarad a nagy müvész előa-

dása mögött. 
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Dosztojevszkij alakjai k;ilönös, a társadalom közősségéből 

valii ii en ozból kirekedt e :berek, akik tra,,édiája éppen az, 

hoty vágynak az emberi közösségbe tartozni. Ugyanezt elmond-

hatjuk Hoffmann hőseiről is. Dosztojevszkij "Fehér éjszakák" 
cimü tiüvének főalakja is úlmodozá, akárcsak Anseli us. Condola-

tai, képzelete alkotta belső vilá. a aranyira kitöltik, ho ;L a 

külső vilC.ra alig figyel. 'Teljeser. Magányos, a külső szeralé-

ló számára nevetségesnek, külön:sne .̀: tinik viselkedése, szem-

beszökő ügyetlensé gi_ e, amit  wa,_ a is szégyell. "Próbálja most 

me t  állitani, próbálja hirtelen megkérdezni t "le, hol áll 
most, milyen utcán ment végig? 3izonyára seiamire sem fok:; 

emlékezni, seq. arra, hogy hol áll Aost, sej arra, hogy mer-

ről jött, és bosszuságában elpirulva, okvetlenül hazudni fog 

valamit, az illeg:dáséL kedvéért. Ezért rezzent ugy össze..., 

amikor ey nagyon tisztes ki?lsejü öregasszony ur'variasan 

megállitotta a járda közepén, és egy utirány felől kérdezős-

ködött, a'elyet eltévesztett. Homlokát bosszusa - . összeráncol-

va halad tovább, alig veszi észre, hoL. y jó néhány járókelő 

ránéz, elmosolyodik, és megfordul utána, hogy valami kislány, 

miközben félénken kitér az utjából, han,,osan elnevette magát, 

és mélázó mosollyal, élénk hadonászása láttára, tágra nyilt 

szemmel  bámult rá7/63/ 

A valósá os élettel keveset törődik, ábrándjainak él.  Abránd_ 

képei között a költői dicsősé„ a szeretett nő közelsé e, a 

zenedarabok és az irodalmi müvek által keltett érzések ;mel-

lett yoft arán barátsáv a is szerepel: "Azt kérdezi talán, 

Nasztyenyka, ho ,y wirgl ábrándozik? , inek ezt kérdezni? Hát 
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mindenről... a költő szerepérát, akit kezdetben  nem akartak  

elis ~ enni, aztán megkoszoruztak, a Hoffm&i-1 való barátsá ,- 

ról;..."/C9/ Lete az álmok és  a valóság kettősségében fosik:  

";e ez az élet a tiszta, szárnyaló képzelet, a forró lelkesedés  

és eg : .uttal /6, jaj, Nasztyenyka!/ a srerke próza és hétközna-

piság, hogy azt ne mondjai., a hihetetlen sivárság keveréke"/ 70/ 

A müvet Dosztojevszkij nem  fejezetekre, hanem négy éjszakára  

osztja, auelyhez L:é. e g y " Reggel" cimü fejezet járul,  amelyben  

a hős ábr nc jaibél ébred fel. Ez a felépités a "Der  goldene  

Topf" cimü mesére emlékeztet, ai;.ely vigiliákból áll, és amely-

nek elbeszélője azután, ho' y bepillantást nyert Atlantisz cso-

dálatos birodalmába, fájó szi;vel tér vissza a hétkzrlapok vi-

lágába.  

Dosztojevszkij L,ásodik süve "A hasonmás" címmel jelent  

meg. Goljadkin ur, a iísreg4ny központi alakja nem elé L edett  

az életben elfoLlalt helyével, más szeretne lenni: "ElisLer-

jed, hoc,y én va: yok, va:.y ne ismerjem? - töprengett hősünk,  

emberfeletti kinban. - Vafy tegyek ugy, mintha nem is én vol-

nék, haneL vala) más, aki meglepően hasonlit hozzám, és néz- 

zek keresztül rajta? kiiem és vagyok, egyszerűen nem, és kész!"/71/ 

Goljadkin ekkor -:ezdi saját egyediségét, megismételhetetlen 

mivoltét kétségbevonni, tetteiért nem vállalja a felelőssé-

get, bábjellege egyre nyilvánvalóbbá válik. hreislerhez hason-

lóan Goljadkin is erős megrázkódtatás után a viz tükrére bámul-

va látja először hasonmását. De rá nem a viz tiikréből pillant  

viasza második énje, mint kreislerre, hanem a korláthoz támasz-

kodik "idősebb Úoljadkin"-hoz hasonlóan, és hangját is hallja. 
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Ezt a jelenséget éppen olyan nyugtalansár; követi Golja ' in-

nál, hint Hoffmmann karmesterfigurájánál. 

,mind Hoffmann, mind pedig_ Dosztojevszkij Esőnél az elő-

ző nagy megrázkódtatáson kivül az idó járásna is fontos szerep 

jut az alak lelkiállapotának alakulásában. Havases ' esik, sö-

tét este v an , isiikor Goljadkin hasonmásával először találkozik. 

Kreisler is alkonyatkor látja meg második énjét, amikor s:)tét 

felhők takarják az eget, eleinte  csak  a távolban dorög, később 

villámlik, majd nagy cseppekben az es^ is megered. Ezenkiviil 

a hős maginyossága, a kivetettsé€ érzése is kedvez a Doppelgön-
ger megjelenésének. 

Kreisler a Doppelgö.nger megpillantása után Abraham Liscov-

hoz rohaL, de utközben ujra találkozik második énj ":vel: 

"Unfern der Türe, im vollez Schimer des Lichts, erblickte 

Kreisler sein Ebenbild, sem eignes Ich, das neben ihm dher-

scbritt. Vom tiefsten Entsetzen erfa-st, stiirzte Kreisler 

hinein in das Höuschen, sark atemlos, zuga Tede erbleicht, in 

den Secel"/IX.15C/. 

Goljad' in is elsiet a  jelenet  szinhelyéről, de "ifjabb 

Goljadkin" utközben is fel-feltűnik, otthon pedig . végérvénye-

sen magára ismer benne: "Goljadkin ur kiáltani skart, de nem 

tudott, tiltakozni akart valami módon, de ereje cserben hagyta. 
Haja égnem á:l t, s 8 eszméletlenil ter'lt el az iszonyattól. 

Volt rá oka! Goljadkin ur most végre teljes bizonyossággal 

felismerte éjszakai cimboráját. Az éji társ nem volt Lás, i ..int 

ó maga - Goljadkin ur, egy másik Goljadkin ur, hajszálra olyan, 
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mint ő, e^yszóval és nevén nevezve: regtestes lt hasonmása." 

/I.1%' 
 

Kreisleriel ellentétben Goljadkin nem tud urrá lenni 

a Doppelg'ngeren, az fantomiszerü jelenségbál ön6lló lénnyé vá-
lik.. k hasonwc1s, aki "idősebb Goljadkin" ur feiszinre nem ke-

r alt negativ tulajdonsá;_ait testesiti meg, amelyeket azonban 

titkon rafia is kíván, lassan a hivatalban és a magánélet in-

den területén kiszorítja ez eredetit. Goljadkin e é=sz lelki 

életében eluralkodik 8 félelem. i, lelkiismeret furdalásból 

és bűntudatbél eredő féleleL az oka a oppelg„nger megjelené-

sének, az eleinte csa.: se ' t sszerüen heglevő üld zöttség érzé-

se fokozatosan vezet a konkrét Doppelg .nger meLjelenéséhez. 
A második én me jelenése nemcsak a  bűn követ%ezA.nye, hanea, na-

pa is bűn. raját lényének egy edisé1e és he jettesithetetlensé-

ge szűnik meg a hasonmás fellépésével. Az én osztódása nem. áll 

meg itt: számtalan részre bomlik fel Goljadkin, a, i ebyénisé- 

ge teljes elvesztését jelenti. 

Goljadkin ur kiváló hivatali munkájáért a dicsőséget "if-

jabb Goljadkin" aratja le, elsajátitja a példásan elkészitett 

iratokat "időseb (joljadkin" uin'en tilta kozása ellenére: "Ar-
ról volt szó, hogy munkája /u:int később megtudta/ s,,inte tr:liil-

multa a e yelnes ur várakozását, és éi:peu a legjobbkor, a dön-

tő pi lanftbar. keri.lt  a 'kezébe. A ke _yelmes ur nagyon meg; volt 

elé. edve, srt, L.zt is beszélté,  ho.y köszönetét, si több,há-

1ás köszönetét fejezte ':i, és hozzátette, ho,4 ezt megjegyzi  

ma, ának: ős alkalmasint nen, feledkezik meg ifjabb uol jadkin 

urról... idősb Goljadkin urnak terrészetesen els' doir,i volt, 
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hogy tiltakozz4, tiltakozzon minden erejéb "1, a vér s "kii .'77?! 

A kávé}iézban a nasonmása fogyasztotta szendvicseket is vele fi-

zettetik meg. Szzel karesolatban Hoffuann "Klein Zaches" c. me-

só je jut esz;inkbe, ahol Zinnober, a korcs emberke jelenlétéL)en 
minden  jó  tulajdonságot, sikeres cselekedetet neki tulajdonitft-

nas, helytelen cselekedeteine', rvet áez ényé t azonban Lásnak 

kell viselnie. Igy példr u1 Balthasar verséért, Losch Terein 

fizikai  kisérleteiért, Sbiocc2 heged ijáték4ért Zinnobert dicsé-

rir;_, a jóképű Gregor hercet helyett a h',lgyek 6t néze etik 

kedvtelve. De mikor nyávogásszer;: hangot hallat, azt a terem- 
ben  mindenki ralthasarnak tulajdonitja. 

A Dosztojevszkij e < é sz  : unk 'ss ' .át össze{ ez " ". iaranazov 

testvérek" cimij wü elemzése nea lehet célunk e dol; ozat kereté-

ten, itt csupán a Doppelgünger-motivumot szeretnénk vizsgálni. 

Iván Karaazovnak két Doppel€tengere v'::n • miiben: féltestvére 

Szr erd"yakov lakéj és az emberi alakban me` jelenő ördög. kind-

kett6 Iván megativ tulajdonsá ait e ` yesiti magában. 

Ivént a müben apjától és testvéreitől biiszkesége különböz-

teti meg. Bi.iszkeségének forrása racionalizmusa. Iván saját magát 

a többiek fölé helyezi, jogosnak tartja, hogy itélhessen felettük. 

Apját és Dimitrij bátyját fére gi nek tartja, szerinte apja rászol-

gált a halálra. Kdsőbb szil "rdan hiszi, hogy úi._.itri j apja gyil-

kosa, nej: kételkedik abban, ho, ; y bityja erkncsile t elbukott. 

Az 6 utja nem a hit utja, mint Aljosáé, nem is a szenvedésé, 

mint Dimitri jé, haneu. az Sröltséré, a szenél- isér felbomlásáé. 

Iván személyisé gének felboml:wsa ázr:;er ya ovval és az ''l-döggel 
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folytatott beszélgetéseiben válik nyilvánvalóvá. ; Jndkettó Iván 
negativ vonAsait eg yesiti magában. Sziieryakov minden vonatko-

zásban alacsonyabbrendü ős romlottabc, féltestvérénél. Jellemé-

nek fő vonásai Iván egyes jellenvon. saira emlékeztetnek: igy 

kritikai elmélkedései, sze:rlél dóse, az euberek mevetése, 

önelé€ ültsége, magányoss4, a. Szmergyakov felfogása arról,hogy 
az embernek  joga van halálos b;int elkövetni, rokon  Iván  eszmé-
jével, amely  szerint "minden megengedett". Szmergyakov mat,a is 
elismeri Iván fölényét és keresi vele a kapcsolatot. A kette-

jük között fennálló belső kapcsolat az apjuk kapuja előtti be-

szélgetésben nyilvánvalóvá válik:"A kapunál a kispadon, ott 

ült és hüsölt az esti levegőn Szmergyakov inas, és Ivan Fjodo- 

rovics, mihelyt rápillantott, mindjárt tudta, hogy az S lelkében 
is Szmergyakov lakáj tanyázott, és hogy éppen ezt az embert nem 
birja elviselni a lelke. "/73/ 

kint később maga is bevallja, kivárta "hc y egyik szörnyeteg 

falja fel a másikat". Ő rapa nem volt képes a gyilkosságra. 
A továbbiakban a gondolatait kivitelező  Szmergyakovval egyre 

inkább azoncsitja 'agát: "Ha nem Dimitrij ölte meg, hanem 

Szmergyakov, akkor ter:.észetesen vállalnom kell vele a közössé-

get, mert Án bujtattam fel. H o .. y valóban én bujtattam-e fel -

még nem tudom. De ha őgyilkolt és nem Dimitrij, akkor terké-

szetesen án is gyilkos vagyok. "/ 74/ 
Végül Szu:er yakov kifejti, hogy a fő gyilkos, aki a lakájnak 

az erkölcsi alapként szolgáló elvet adta, nem más, mint Iván, 

ő csupán eszköze volt a cselekedet végrehajtásában. 

Iván erhlcsi kriziee rémlátomása, az ördög megjelenésé.:en 

mut d tkozik ;Lej.  Iván i;;y jellemzi  látomását: "Te az én halluciná- 



— 127 — 

sióm vagy. Te az én tulajdon megtestesülésem vagy, csak épen 

az egyik oldalamé... az én 6ondolatai: é ős érzései., csak a 
legundokabbaké és legostobábbaké." /75/ Iván a bi.in, /a ►:ia_a és a 

másokért érzett bántudat/ miatti szégyenében j in rá sajt lel-

kének sötét "karanazovi" mivoltára. Dosztojevszkij "A Karama- 

zov testv6re's" cimü regényében Iv'"n egyik hasonmása egy konk-

rt,t személy, Iván féltestvére, a m°" sik pedig  lelkiismeretének  

lidércnyamásszerü kivetít:"dése. 

kedardusnak, az "Elixiere des Teufels" főalakj<'nak szintén 

két hasonmása van, az et v ik féltestvére, Viktorin, a másik pe-

dig egy félig reális figura, a kettős természeti és kettős ne-vü Belcampo—Schönefeld, edardus komikus Doppelg..nt,ere. t;:edar-
dus és Viktorin egy apa fiai, ki:lsnler nagyon hasonlóak. Vikto-

rira őrültségében magát °:edardusna' tartja, és ugy beszél azok-

ról a dol okról, amelyeket ledardus átélt, mintha saj t élmé- 

nyei lennének. 	azördö ,.. i bájital kipróbálásáról is tud, 
a elyröl ikedarduson kivi senkinek sev lehetne tudomása. Ennek 

csuán a két alak pszichikai  rokonsága  lehet a magyarázata. 

Amikor Viktorin megtudja, hogy egy ismeretlen szerzetes ma-

gát .edardusnak nevezi, kételkedni ..ezd saját kilétében:"Lit 

meinem Selbst u.ehr als jenfals entzweit, wurde ich mir selbst 

zweideuti - , und ein inneres Grausen umfin mein eignes iiesen 

mit zerstörender iíraft." /I1.1 . 1 . 7./ 
Viktorin a _ nyira feloldódik féltestvére énjében, hogy csak 

ritkán képes sajt valódi lényére vi szaemlékezni. 	a lelki 

rokonság végül abban csucsosodik ki, hoi y Viktorin medard is ki 

nem mondott gondolatának kivitelezőjévé válik, araikor a r ény 
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végén Aureliet megöli. Dosztojevszkij h "se, Ivan Karamazov  

elm ~ lete hirdetése, illetve kimondott kiv .ns4 a révén válik  
apagyilkosság részesévé, amelyet féltestvére, ázmerg,'akov hajt  
végre. Iván csak. gondolkodik, filozófiai elnileteket állit fel,  

de tettekre képtelen. ti ivel Szmergyakovban saját énje eh.yik ol-

dalát látja megtestes;'lni, a féltestvére által elkövetett gyil-

kosság után bűntudatot érez. A gondnlatbn elkövetett bent is  

bUnnek érzi. Ez a Londolatot tömören ir;y fejezi ki Uof F ann  
"Elixiure des Teufels" c. re gényében: "Der Uedanke ist die  

Tat!" /11.171./  

ledardus nem elméleti ember, a cselekmény sor:n több gyil-

kossáz terheli, sct szerelme, Aurelie ellen is gyilkossági ki-

sérletet Követ el. A büxIért való vezeklés utolsó stádiumaként  

jelen kell lennie Aurelie api:ca—esküjének letételénél. Ekkor 

gyilkos ondolatok ébrednek benne, amelyeket neheen k 'zd le  

mabdo n, de Viktorin, akiben negativ tulajdonságai öltöttek 

testet, véghezviszi a Eonosztettet. 

Az  a taotivum, hot y a mü e vik szereplőjének egy másik  

konkrét alak válik Doppelgngerévé , valamint az, hogy kett6-

jok énje annyira azonosul, ho y az egyik gondolatait, elképze-

léseit, a m á sik tet'ekbe viszi át, wegegyezik Hoffmann  

"Elixiere des Teufels" és Dosztojevszkij "A Karamazov testvé-

rek" cimü a :övében.  

Hoffmann "Lebensar,schichten des K aters i urr" cimü re-

gényében az udvar tagjait marionetteshez hasonlitja. Ugyanez  

a L . otivum feltűnik Dosztojevszkij "1-étervári látomLlsok vers-

ben és prózában" c. müvében: "as nézelődni kezdtem és egyszer- 
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csak furcsa arcokat pillantottam meg. Furcsa, csodás, de telje-

sen prózai alakok voltak, korántse:, Don Carlosok és Posák, ha-

nem cimzetes tanácsosok, s egyuttal valamiképpen fantasztikus 

cimzetes tancsosok. Valaki fintorgott előttem. elrejt"zve e 

mö€é az egész fantasztikus gyülekezet mör , zsinórokat, rugó-

kat rángatott és ezek a bábok mozoLtak, és ó hahotázott, egy-

re hahotázottt"/?6/ 

Gol jadkin ur viselkedésében haeonmást:va1 történt találko-

zása után szintén mechanikus, élettelen jelleg nyilv;:.nul meg,: 

"t`1m hirtelen megállt, mintha földbe gyökerez:tt volna a lába, 

mintha villám  sujtott volna belé, majd  tyorsan hátrafordult, 

az ismeretlen után, aki épi, ho€ v elhaladt mellette, ugy for-

dult vissza, L.intha hátulról megrántották volna, ahogy a szél 

forditja me. a szélkakast. "/77/ 

A bábmotivumhoz szorosan kapcsolódik a ft. szkniotivum, 

amely az arcok élettelen jellegét t,anLsulyozza. Gol jatkin ur 

többször emlegeti az emberi arcot elrejtő maszkot: "fin csupán 

egy nézetet fejtegete, azaz felvetem a gondolatot, Anton .Antono-

vice, hogy manapsá;- sokan vannak, akik álarcot hordanak, és 

nehéz felismerni, ki re jtt zik az álarc alatt."` 79/  

Amikor a hivatalban és ,t . g"néletében egyaránt "ifjabb 

Golja4kin" fo ;: lal ja el a helyét, "idősebb (ol jactkin" igy gon-

dolkodik: "Bitorlással, a rctlansr,.„al a mi időnkben már sen-

ki sem megy semia . ire, tisztelt ural. Cimbitorlás és arcátlan-

s` , i;_en tisztelt uram, nem vezet jóra, legföljeb az akasz-

tófára... Ez utóbbi körfilményt l ffiggetlenql Goljaaikin ur el-

tökélte, hogy kivárja, amig bizonyos arcokról lehull az álarc, 

mig e ; y és más napvilágra kerül. "/79/  
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tanmagúról pedig azt állit ja, hogy álarc nélkül jár az eLberek 

között."/ 9°/ 

A "Nyetocska Eyeznanova" ciwü Dosztojevszkij müben részle-

tes leirást kapunk arról, hoyan tünteti el igazi arcát a teakör 

előtt Pjotr Aleiomndrovics: "hihelyt a tükörbe pillantott tökéle-

tesen megváltozott az arca. r.osclya mintegy parancsszóra — el-

tűnt, helyét valami keserű bánat foglalta el, ez a bánat mintha 

az ő akarata ellenére tört volna utat ma{ának a szív r él ysé- 

t eibfl, s R hiba igye ' ;ezett volna hősiesen, naHlelkiien visz-

szafojtani, ezzel a bánattal eLberi ere nem tudott megbirkózni, 

ez a keserű bánat legörbitette ajkát, valami görcsös fájdalom 

ráncokat vésett homlokára, ós összevonta szemöldökét. Tekinte-

te elsötétedett, és szemüve g e alá rejtőzött, szóval e ,,.etlen 

larlat alatt szinte vezényszóra egészen más emberré 1_ett. "/ 91/ 

Az ilyen alakokból áll essze Dosztojevszkij karneválszerü 

világa, z. melyröl igy ir "Pétervári látomások versben és prózá-

ban" cimü müvében: ":s ha e ybe yJjtenéL azt az egész tömeget, 

amely akkor elvonult el "ttem, fényes egy maszkabál lenne... "/92/ 

Az élettelenséget szimbolizaló bábmot:i vum és a szereTló 

iLaLi énjét eltakaró maszk Hoffmann műveiben is megtalálható. 

Eleveníts ;:. iel ezeket a motivumo.at a "Lebensansichten des 

Katers ., urr" ci.ii regény alapjn. Iraneus herceg nec:. uralkodik 

igazán, hanem csu;:;nszerexet játszik: "Es  war  nicht zu leugnen, 

dass der Fürst seine 'olle lit dem wirkuntsvollsten iathos 

durchführen und diesen Pathos seiner ganzen Um ebun; mitzuteilen 

wusste." /IX.SU./ 
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Az udvar tagi jai babokként mozognak, a bábjátékot  Benzon taná- 

cse nó irányit ja. kreisler igy nyilat  :ozik benzonnénak a naf.yher-

cee udvaráról: "Erlassen Sie mir die Schilderun,, wie ich durch  

fade Spielerei lit der heiligen Kunst, u der ich not{ edrun4 en  

die hand bieten musste,... durch Bass Lanze toile Treiben einer  

; , elt voll Kunst-Gliederpuppen immer 'Lehr und mehr dahin : ebr cht  

wurde, die erbdriuliche hichtswürdigkeit iheiner EApistena ein-

zusehen."/I.78./  

A gyengeelméjű Ignaz perce ugy játszik Hedwigával,mint  

ey bflbuval: "Prinz Ignatius trieb sein Spiel mit ihr, wie  

mit einer üliederpuppe. Er hob ihr den 	in die Höhe, der  

stehen blieb und sank, wenn er ihn niederbeugte. Er stiess sie  

sanft vorwarts, sie ,ik;, ex li‚ss si.e stehen, sie stand, er  

aetzte sie in den Sessel, sie sass."/IX.19`./  

A regényben Kreisler személyéhez kapcsolódik a viaszk-mo-

tivum. Hedwiga hecce , n" t>'L:  adó fellépésére i€v rea  `1 a kar-

mester: "Der Fremde hatte sich, sowie die Frinzessin zu  

sprechen beanr, rasch zu i:r ewendet und schaute ihr jetzt  

in die kue en, aber sein eanzes Gesicht schien ein andres 1;ewor-

den. - VertilÉ t war der Ausdruck schwermi tik  er 6ehnsucht,  

vertilEt jede Spur des tief im Innersten aufgeregten  .eu~üts, 

ein toll verzerrtes Lcheln steif,erte den Ausdruck bitterer  

Ironie bis zum Possierlichen, bis zum ákurrilen."/Ia.64./  

E tJálkozás során Kreisler ring egyszer felölti álarcát:  

"Flötzlich verwandelte sich nun das Antlitz des Fremden wieder 

in jene s,,urrile Larve..."/IX.65./ A késlbbiekben nediE Benzon  

tan:csosné ipa jellemzi s aerészt: "Ja, so will ich Sie nennen  
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sit  den. sanften E aaen Johannes, damit ich weniotens hof en 
dart, da s hinter der.iatyri aske a,. nóe ein sanftes, weiches 
C emls t verborgen," /11.72.73. 

Gogol maszkjaitól Dosztojevszkij h4seit az kAönböztt3ti 
aeg, bogy a ,la a mnszkszertt arcokból áló szeask világitanak, 
ezeken keresztül hstol be az irő a  szereplő belső világába. H szem 
Dosztojevszkij személyleiráe ben az arc legjellegzetsssbb, leg-
fontosabb rósze, éppugy mint  Hof fi arn4-nál, ahogy arra a "Der 
.aandmann" cigit elbeszélés kaposán már utaltunk. 

Doastojevezkij kisregényében a "Nyötoceka ióyezvAnová-ben 
a fiatal l ny hosszasan vizsgálja Pjotr Jlekszandrovícs arcké-
pét: "Valesit kerestem rajta, mintha azt remólnéi , hogy miit 

találok,eloszleth±at ja kétsá eimet; emlékszem, leginkább a sze-

me  hatott rám meglepően. Wigtn eszembe jutott, hogy én e-nek 
az embernek a szemét ugyesélván soce láttam, 	páp szem, 

magé rejtette...Hirtelen ugy rémlett, mintha ez a szempár Za-

vartan fordulna el es én átható, fiirkészó tekintetestől, gme-
lyet minden áron kerülni igyekezne, ugy rémltt mintha abban a 

szempárban hazug, csalárd lélek tükröződnék... "/R3/ A jellem 

tisztasá. ;a, a kyetocska alakjában asgazemélyesitett es:.me 0, 6- 

zedelmes .ellik itt. 
Párhuzatiként idézzük Ir neus herceg panaszát: " } Ers er: te 

start er air, Benn ich spreche, geradezu ina Antlitz. Ic:_ hae 

doch konsiderable Augen, kann ffirchterlich daraus blitzen, wie 

wetland Friedrich der Grosse, kein tia :...er,  junker, kein ace wagt 

es anzuachauen, xenn ici , den entsetzlícaen .;1ick auf ihn 
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schiessend, frage, ob das lz.auvais sujet schon wieder :chulden 

g3ILaChi oder don L arzipan aufgefressen, aber der Herr von r reis-

ler, den mag ich anblitzen, wie ich will, er tocht Bich gar 

nichts daraus, sondern 1 cnelt mica an auf eine : s eise, dass - ich 
selbst die Augen niederschlagen muss." /IA.124/ A herceg  nem  tud-

ja elviselni a magasabb eszmét képviselő, a látszstvilá ;ot iro-

ni3.usan szemlélő karmester  pillantását. pp igy meghátrál előle 

Hedwi a is: "Da dieser sie aber schweigend anschaute nit 

leuchtendew buck, schlu` sie die Áugen nieder... "/IL.127/ 

A többi  szereplőre is jellemző  szemük, pillant su=,. Hedwiga 

hercegnőt igy jellemzi Hektor: "áie ist schön, aber unforn des 

Vesuvs g.eboren, und sein Feuer blitzt aus ikren Au en."/IX.169./ 

Tekintetét Kreisler is k lönösnek ta?.:zl ja. /I 'á.249./ Betegsége 

alatt a hercegnő pillantás_ merevvé /"todstarr" IX.198./ válik. 

Julia Hektor sötét szemét félehetesnek tal .lja, szerinte te-

kintete olyan, mint egy gyilkosé. /Ix.172./ 

Amikor Julid L.reisler levelét olvas a, szemében tükröző-

dik lelkiállapota: "Zhrend Julia den brief L elesen, hatten 

sich ihre r+angen höher gefrbt, und sanftes 1 euer, Abglanz des 

er'_leiterten Gemüts, strahlte aus ihren Augen." /Ió.331./ 

Dosztojevszkij "A félkegyelmű" cimü regényében a szem-motivum 

igei. fontos szerepet tölt be. liogozsin bemutatásakor ezt ol- 

v shatju: "fülönösen  feltünő ezen az arcon a : a halálos sá-

padts' , amely a kimerültsé gi,, bélyegét nyomta a egyébként elé ;  g,é 

erős testalkatu fiatalember egész k 7 lsejére, iueg valami szen-

vedplyes, szinte .. 'r szenvedő vonás, amely sehogy  sem  vág ösz-

sze szemtelen és durva  mosolyával, éles és öntelt tekintetével." 

/84./ 
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kiskín herceget pedig igy jellemzi az iró:"Szeme napv, kék, 

és fi€velmes, tekintetében van valami nyugodt, de nyomasztó  

von4s: tele van azzal a k' lönös kifejezéssel, amelyről  r`ael.,ek 

első pillantásra felismerik az epilepsziás beteet. " /95/  

A két ellentétes eszmét megtestesit-' fi urát ilyen módon már  

a  re, ény elején szembeállitja Dosztojevszkij. 

Nasztaszja Fillipovrla szehét Tockij jellemzi: ".szépe  

jutott, ho y egyébként m-'.r azelőtt is voltak olyan pillanatok,  

amik:r néha furcsa ondolatok ötlöttek az eszébe, ha példul  

ebbe a szempárba nézett: mintha titokzatos, mély homály rej-

lett volna be ne. Olyan volt a nézése, :intha rejtvényt adna 

fel. "/86/ miskin herceLnek is a nő szeme ismerős: "Lintha láttam  

volna valahol a szemét... deh t ez lehetetlen!... Talán álmom-

ban..."/87/ 

Miskin herceg számára Rogozsin szeme önállásul, találko-

zásaikkor csak a szemét látja: "Nemrégen, amikor leszálltam a  

vonatról, láttam egy teljesen ugyanolyan szempárt, mint ami-

lyen a tied volt az im'nt, amikor hátulról rámnéztél. "/8 '/  

xé sőbb pedig; "annak az iménti szempárnak,  u{;yanarrnak  a szem, ár-

nak a tekintete hirtelen találkozott az övével. "/ 99/ Ekkor pof o-

zsin gyilkosságot kisérel mo.. ellene, 	zben perli, "szeme villá- 

iokat szórt. "/90/ Miskin hercez, a nyaralóhel-;;en a parkban, majd  

Ivol in tábornok temetésén is togozsin szemét látja, sőt pil-

lantására gyakran vissza iE emlékszik , ez félele,luel tölti el. 

Miután a kereskedő megölte Nesztaszját, ._iskint hiuja el 

a halott mellé. ti erev tekintete uié , vallomása előtt el  ~ru' ja,  

hogy elvesztette, akit legjobban szeretett: "Rogozsin arca ugyan- 
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olyan sápadt volt,  lint  máskor; fényesen ragyogó szemmel, de 

v:=lahogy mozdulatlanul, merően nézett a hercegre. '°/91/  Na sztaszja 

Fillipovna igy ir Alajának Rogozsinról: "Ugyet se vessen erre, 

én 	jóformán nem is létezer , és tudom ezt; az isten tudja, ;:.i 

él bennem: helyettem. Ezt minden nap kiolvasom egy szörnyű szempár-

ból, a ely állandóan néz rám, még akkor is, amikor nincs előttem." 

/92/ 

Liskin nercei nézetei arról, hogy az álom mély gondolato-

kat tartal4maz és prófétikus jelleggel bir, Hoffmfann álomról 

alkotott elképzeléséhez hasonlóak: "Az álomból felébredve és a 

valóságba imu r teljesen beleilleszkedve, miért ér .i az  ember 

csaknem minden alkalommal, néha az élmény efiészen szokatl an  

erejével, hogy az álommal egyátt valami számára megfejthetetlen 

dologtól válik meg? Nevet álmának ostobaságán, ugyanakkor ugy 

érzi, hogy az ostobasá oknak a szövevényében rejlik valamilyen 

gondolati de ,. .ost m c r való'sá os gondolat,  ol asval ai:.i, aLi él és 

mindi` is élt a szivében; mintha valami uj, prófétikus, mindig 

is vért dolLot mcndott volna az álma... "/ 9 3•/ 

:iskin .:.erceg betegségének elemzése - amely Dosztojevszkij 

önmeJi..-yelésének rögzitése - közel áll iloff :ann-nak az Őrület-

ről alkotott felfogásához, amely szerint az elmebeteg mélyebb 

összeft1Lréseket irmer meg, saját elképzelt vilá,ában harmóniát 
képes tereteni, de állapotában az emberi tudat felbomlása mutat-

kozik meg, amelytől borzad a szemlélő. ti herceg önmegfigyelését 

u ,  y adja vissza az iró; "Egyesek között azon tünódött el, noj y 

epileptikus állapotában csaknem közvetlenül a roham, előtt... 

volt egy olyan fokozat, amikor a lelki sötétsé , , a nyomasztó 
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szomorflság közepette némely pi ll anatban mintety fény gyult az  

agyába és lökésszerien egyszerre szokatlanul megfeszült egész  

életereje. ületérzése, öntudata sJnte megtizszerezdött ezek-

ben a villáu„~ vorsan tovatUnc pill anatokban. Elméjét, szivét  

rendkívüli fény világitotta be; mintha egy csapásra lecillapo-

dott volna ::inden izgalma, kétsée, nyugtalansága, és feloldó-

dott volna valami derűs és har::.ónikus örömmel, rez,énnyel és ér-

tele..ael és a végső ok is.i.eretével teli magasztos nyut_'alomban.  

Aui ezek a tiillanatok, ezek a fénysugarak még csak a véső másod- 

perc előhirnökei voltak, amely után met;kezdgdött maga a roham."/94/  

Az eddigiekben E.T.A. Hoffmánn és i.k . .Dosztojevszki j  művei-

ben található hE sonló LLotivumckat és típusokat vizsf'"ltuk. kost  

a műveik szerkesztésében, felépitésében meglévő hasonlósá{okra  

ás eltérési-re szeretnénk rámutatni. A máig is legnevesebb Dosz-

tojevszkij-kutató, Bahtyin szerint Dosztojevszkij regényei poli-

fónijus regények. A pol ifón ikus regény mibenlétét igy határo.,za  

ie, Bahtyin "Dosztojevszkij poétikájának problémái" c. k ~Önyvében:  

"Az Önálló ssze ne ►:. olvadt httnok és tudatok sokasáLa, a teljes  

értékű hangok i€azi polifóniája valóban Dosztojevszkij re ényei- 

nek alapvető sajáLssága."/95./ Ez a polifónia a Doszto jevszki j-

m.üvek" nagy vitá"majában, dialógikus szerkesztettségében nyilvánul  

meg, aüelyben egy témára különböző hangok vál szolnak. Ez persze  

nem zárja ki az iró "hangjának" je enlétét, amelynek segitségé-

vel kifejezésre juttatja az alap:faival szemben megnyilvánuló  

rokon, illetve ellenszervét.  

E .T.ji. Hoffuann mrveit vizsga"l . va azt tapasztaltuk, hoz: ,; ezy-

evy esemény vagy szereplő több szemrontból nyer magvilágitást.  
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L. köhn it y jellem__i a noffmanni többszólamusá€ot a "•..eister 

;partin, der h;ifner" c. elbeszélés kapcsán: "Uber die entschiedenen 

gehaltlichen Probleme dussert er /der Erzdhler/ sich hier gerade 

nicht, sondern er dramatisiert sie, verteilt die .einun en auf 

die Fi:uren, die verscnieene Aspekte der 6achverhalte darlegen 

und sich gegenseitig relativieren können."/ 96•/ A polifóniát az 

elbeszélésben elsősorban a dialógus-forma juttatja kifejezésre. 

Dosztojevszkij h"sei azonban nemcsak más alakok ellenkező véle-

ményével kevilnek szerbe, de önmagukkal is vitatkoznak, az igaz-

ságot kutatva érvcket és ellenérveket sorakoztatnak fel,  ezt 
Belkin/97/ belső dialógusnak nevezi. Ilyen mély önelemzésit. 

Hoffmann h("sei ne m  jutnak el, hiszen nem is olyan filozófixus 

iondohodá suak, mint  Dosztojevszkij regényal.aiAai. 

Dosztojevszkij igy ir egyik .; ztrahovhoz intézett leveiében: 

"Ahhoz az anya hoz, amit most a üusszkij Vesztnyik-nek irok, 

nagy  remérfyeket I U zök, de nem müvészi szé psé e, Hanem alap; ;ondo-
laUnak értéke miatt; szeretnék néhány bondolatot kifejteni, 

Lé i  a müvészi szépsé kárára is. tiagukkal ragadnak az agyakban 

és szivemben felmalmozódott eszmék; kimondom őket, akár pamflet 

formájában is."/9"•/ 

A levél önkéntelene l asszoctIl ja bennünk a l:aár emlitett Dosz-

tojevszkij - cikkrészletet, aLelyben Hoffmann irói erényét abban 

látja, hogy műveiben tiszta, magasztos eszme jut kifejezésre. 

A  sajátos hoffmanni fantasztikumon kivel a valóság erejét, a ti-

pusok és Fortrék találó voltát hangsulyozza. mindkét iróra jel-

lemző a jellemek ás szituációk gyakran fantasztikussá váló rend- 
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kivülisége a konfliktusok drámaisága. Dosztojevszkij hőseinek 

világában linden átmen.tivé valt, mindenütt a társadalmi és 

családi kötelékeit, az egykor biztosna_L érzett erk ;lcsi értékek 

me szlnésénex,a személyiség széthullásának ;eleit észlel jik. 

füvészetének fő pátoszát ez erber eldologiasodása ellen vivott 

iC zdelem jelenti. Csaknem mindezt elmondhatjuk Hoffmann mi;vÚ-

szi.vilégáról is: a két iró által ábrázolt kor emberi lényeke 

nagyon közel 511 egymáshoz. Hoffmann müvészi világában is az 

emberi értékek elvesztésének és az eldologia''od;ásnak tragikus 

folyamatát látjuk, amelyben dualisztikus szemlélete gyökerezik. 

Hősei a valóság képmutató, emberellenes világából gyakran az 

álom, a fantasztikum, a mese birodalmába ,.enekülnek. Idegeniil 

mozogna a hétköznapok filiszteri világában, s emberi kitelje-

sedésüknek lehetőségét csak a mTiós zet, az álom, a fantázia 

birodalmában találják meg. Dolgozatomban igyekeztem feltárni, 

hory a hősök romantikus álomvilá:;a nem azonos a hoffmanni 

vilúgal, amely tud ellentétéről, a reális valóságról is.  Hoff-

mann  hősei éppen az emberellenes, prózai valósát e1-"1 aenekfilnek 
képzeletpzülte belső világukba.. E kettősség jellemző meséire, 

amely ,en a reális valóságban érvényesülni nem tudd hős /pl.An-

selmus/ a mese világában fejleszti ki emberi értékeit, itt bon-

takozhat ki költői tehetséLe. 

i.ig a mesében hősei sorsa pontosan az ideális világ /az 

ideál megtalálása/ Liatt jobbra fordul, addig a realitás szintjén 

a kettősség nagy feszültsé€ek okozója. Ennek legtragikusabb ki-

fejeződési formz,lja az embert tudat felbomlr sa, amelyet Hoffmann 

müvészetében az őrült vissza—visszatérő figurája testesit meg. 
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Hoffmann kisérletet tett ugyan arra, hogy olyan ti ust al-

kosson, amely mentes a kettősség okozta feszültségektől, ős ké- 
pes a valósági szintjén harmcriikusan :.ölni, de ezekből a müvekból  

hiányzik az ideál felé töre%vés, az emberi haladás igénye, igy 

a LestereL..berek kicsinyes prózai boldogsá ;a  nem válhat eszmény-

képJé.  

Hoffmar'an—c.üvekben szereplő nőalakok iásodla; , o s szerepet  

kapnak, szerepük csupán az, foLy a férfi hős életét pozitiv vagy  

regativ irányba befolyásol j-ik. általában nej: annyira értelmi-

leg, inkább érzelmileg fejlettek, ezért többségükre az ideál és  

valóság kettőssége nincs döntő hatással. 

Hoffmann központi alakja a művész, a'Jben a kor e mberi lé-

nye c e legtökáleteseboen ölt testet, hiszen a ;Civész é_zékeny az 

őt érő benyoc 'sokra, ugyanakkor idegen t "le . filiszterek érnek—

hajhászása. :11ak jban fogalmazza meg  Hoffmann az ideális emberit,  

aki szá 6t, ..'ívészi értéket hoz létre, és aki nemcsak m*:;ászeté-

nél, de e. beri 16nIre.:nél fogva is a hétköznapisá ,  taaciása. Igy  

a ;,iivósz és a valósági konfliktusa a kor lényeges konfliktusát  

jelenti. A L.tivész és a vnlósá, ;  szembesitésével adja Hoffmann a  

valósáéról a3 koto Lt =`rtékitéletét: a pozitiv e..iberit i_e€ testesitő  

miivász magányra itélt a kor társadalmában, -mely emevetétt és  

írcni t  vylt~ki. 
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